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En els 4 anys de la legislatura vinent ens enfrontarem a 
moltes decisions importants, moltes previstes i moltes 
més d’imprevistes. Tenir clars els principis que ens per-
metran prendre les decisions per resoldre els problemes 
és cabdal per saber què es pot esperar del nostre equip 
de govern.

Aquest programa és un document viu, dinàmic, que 
s’enriquirà amb les propostes dels ciutadans i ciuta-
danes que ens vulguin ajudar.

També està fet des de la realitat actual, amb els parà-
metres coneguts en aquest moment que, més endavant, 
poden canviar i fer que les nostres propostes s’hagin 
d’adaptar a una nova realitat.

Els principis en els quals basem el canvi per Berga són:

REPÚBLICA CATALANA: aquests propers mesos 
haurem de prendre moltes decisions per construir un 
nou país. Només des de la plena convicció d’ERC podrem 
aconseguir l’objectiu somiat

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ: el rendiment de 
comptes per part de l’Ajuntament i l’efectiva participació 
ciutadana són indispensables per aconseguir que Berga si-
gui un projecte de tots.

DINAMISME I EMPRENEDORIA: l’adaptació a les 
noves realitats que es generen al món només es pot 
produir a través de noves iniciatives i de feina constant.

COHESIÓ I JUSTÍCIA: la forma amb què tots els 
ciutadans de Berga aconseguirem la possibilitat de de-
senvolupar la nostra vida amb igualtat d’oportunitats és 
mitjançant la cohesió i la justícia.
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Municipis republicans per a un nou país
En les properes eleccions municipals, tots som cridats a decidir com volem que sigui el nostre municipi, en l’inici del 
procés constituent del nou país, de la República catalana. 

La independència és l’oportunitat per generar nous motlles per a la política municipal. Tenim l’oportunitat de superar 
totes les barreres que avui condicionen els governs de les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les 
competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar 
la participació política, la transparència, la lluita contra la corrupció, etc.; en definitiva, per posar la política al servei de 
la gent. 

Així mateix, des d’Esquerra Republicana volem que tots i cadascun dels municipis del país empenyin el procés cap 
a la independència i siguin protagonistes de la imparable revolució democràtica que vivim. Tots som testimonis i 
protagonistes directes de la il·lusió compartida que vivim en els nostres barris, places i mercats. Es tracta d’una energia 
civil que també hem de posar al servei del municipi. 

Dels nous ajuntaments naixerà
 la República catalana 

En les properes eleccions sorgiran els nous ajuntaments que protagonitzaran la fase decisiva del procés. És clau per al 
país disposar d’alcaldes, regidors, consistoris i municipis compromesos amb l’exercici del dret a decidir i l’assoliment de 
la independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat: el president i el parlament. 

Sabem que el procés viurà fases decisives en els propers mesos i la implementació del full de ruta cap a la independència 
no serà una camí planer. El desafiament democràtic a l’Estat per poder fer la transició real, enllestir les estructures d’estat 
i referendar la futura constitució catalana requerirà una fortalesa i un compromís personal i institucional dels càrrecs 
electes municipals. Els ajuntaments i els organismes supralocals seran una eina, sens dubte, decisiva per engegar el 
procés constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la República catalana com a nou estat d’Europa. 

I Berga, què?
En aquest sentit, els càrrecs electes municipals d’Esquerra Republicana ens comprometem a dur a terme les accions 
següents: 

Participació pro-activa dels municipis i els seus representants en l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 

•	 Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i col·lectiva dels ciutadans de Catalunya 
i de suport al procés cap a la independència. 

•	 Exercir i fomentar la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i representants electes compromeses amb el 
procés i amb el dret a decidir 

•	 Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, Sobirania i 
Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.

•	 Exercir la sobirania fiscal des dels ajuntaments en coordinació amb la Generalitat i la societat civil sobiranista. 
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•	 Recolzar l’acció i posar-se a disposició de les principals institucions del país (Presidència del Govern i Parlament) 
durant tot el procés constituent, des de la declaració fins la proclamació de la independència. 

•	 Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la realització de les estructures d’estat i la internacionalització del 
procés constituent. 

•	 Fomentar el posicionament de les organitzacions municipalistes (AMC i FMC) a donar suport al procés. 

•	 Participar pro-activament en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs electes» com a eina d’expressió de la 
voluntat democràtica i represent 

Un nou país net, just i pròsper
La proposta d’Esquerra Republicana és la proposta dels activistes que defensem les causes de la ciutadania compromesa 
en el bé comú. És la proposta de progrés que sorgeix del batec ciutadà que no es resigna i passa a l’acció, amb l’objectiu 
de prendre el control dels ajuntaments per millorar la política, crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat 
de vida dels ciutadans. Volem construir municipis on valgui la pena viure-hi, municipis que enforteixin el sentiment 
d’identificació i de pertinença del ciutadà. Municipis que projectin els millors valors democràtics: els valors republicans. 
Municipis que dia a dia lluitin per fer-se un nom i un lloc propi en el nou país, sempre al servei de les persones. 

Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per assolir una democràcia avançada. Tenim l’oportunitat 
de fer foc nou i deixar enrere el frau i la corrupció. Tenim un projecte per bastir nous ajuntaments, oberts i transparents 
que retin comptes als ciutadans i que sàpiguen involucrar-los en la presa de les millors decisions. El compromís amb 
el bé comú ens guia en l’anhel de forjar ciutats socialment avançades, d’acord amb el triple objectiu de viure en viles i 
ciutats més cohesionades, més emprenedores i més sostenibles. 

Així doncs, el fil roig del republicanisme ressegueix aquesta proposta de guia per al programa, que s’estructura en tres 
eixos: 

•	 Municipis cohesionats: la necessitat de lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a garantia de l’exercici 
efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones. La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i 
compromesa amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de les 
persones. La qualitat i el prestigi de l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon 
funcionament de l’ascensor social. 

•	 Municipis emprenedors: la lluita contra l’atur com a política social més urgent que cal prioritzar. L’actitud 
emprenedora de l’Administració a l’hora de propiciar nous filons d’activitat econòmica, promoure l’economia 
cooperativa i l’emprenedoria. Invertir en els eixos comercials com a nodes de vida civil i d’interrelació social. 
Promoure les TIC i l’administració electrònica com a factor d’informació, participació, transparència i simplificació 
de l’Administració. 

•	 Municipis sostenibles: des d’un urbanisme humanista que potencia l’àgora ciutadana i la interrelació social fins a 
la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut cívica per a 
l’adopció d’energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret a l’habitatge o poder viure en ciutats més intel·ligents 
on les TIC puguin potenciar les actituds responsables dels ciutadans vers l’entorn, la reposició del mobiliari o el 
funcionament dels serveis públics. 

Un govern obert per a una democràcia oberta
Des d’Esquerra Republicana sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt dels ciutadans i de la societat civil 
organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania. Els impactes de la crisi econòmica que veiem cada dia en els nostres 
municipis, juntament amb els episodis sistemàtics de corrupció que omplen els mitjans, han accelerat la crisi de la 
política tradicional instal·lada en els grans partits, incapaços d’erigir-se amb l’autoritat i la legitimitat necessària per 
posar remei als problemes més importants. S’han acabat els temps dels partits que entreguen el poder als que no es 
presenten a les eleccions i que s’enriqueixen amb els impostos i el poder que se’ls ha lliurat. 

El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels ciutadans per decidir en tots els 
afers municipals. Volem protegir l’interès general dels abusos de poder de qualsevol tipus. Volem preservar la integritat 
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de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tots al servei de la igualtat 
d’oportunitats. 

El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i la responsabilitat 
social. O sigui, reivindiquem la coconstrucció de polítiques públiques amb tot el conjunt de persones involucrades, amb 
les associacions i grups d’interès –stakeholder– que s’hi relacionen. 

En qualsevol cas, però, tal concepció de la democràcia oberta ja esdevé connatural amb nosaltres, perquè la gent 
d’Esquerra Republicana no som altra cosa que activistes que aspirem a representar el màxim de ciutadans del municipi. 
Les nostres llistes són una plataforma múltiple de líders veïnals, associatius, culturals, esportius, empresarials, educatius, 
etc., cadascun amb els seus ascendents i lideratges, que o bé tenen vincles amb la societat civil o bé directament en 
provenen o en formen part. I és així com la coconstrucció de polítiques públiques es converteix en pràctica inherent 
als republicans d’esquerres, perquè entenem que la veritable democràcia representativa es fusiona amb la democràcia 
oberta i participativa. 

A diferència d’altres partits, considerem l’apoderament ciutadà i la participació efectiva com a eines cabdals per assolir 
l’objectiu polític més preuat dels republicans: “repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible”. Obrint la 
democràcia a tothom, repartim el poder, el prenem de les mans dels que l’usen per als fins particulars i el tornem a on 
correspon, al servei de la llibertat i la igualtat de tots. 

El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà als ajuntaments. Els pilars per 
edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació. 

Els pilars del govern obert i de la democràcia oberta són: 

•	 La transparència i el retiment de comptes: obrir les dades públiques, obrir els plens, accés a la informació, 
elaboració d’informes, infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines 
perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La transparència és el valor del bon 
govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania. 

•	 La participació: consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la concertació de debats, la iniciativa ciutadana 
per determinar l’agenda i els programes de govern. Promoure processos participatius per elaborar pressupostos 
compartits o adoptar projectes estratègics. L’objectiu és el de coconstruir les polítiques i el model de poble o ciutat 
amb els ciutadans. 

•	 La cooperació: superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, de cara enfora, amb els 
administrats. Cal superar estructures piramidals dins l’organització municipal, establir la millora contínua com a 
guia d’acció, establir polítiques de concertació o partenariats i vertebrar la confiança amb la societat civil i els 
agents socials que representem. 

Els objectius del govern obert són: 

•	 Confiança i apoderament ciutadà. 
•	 Una administració més àgil, eficient i comprensible per als ciutadans, que millori contínuament i aprengui 

dels errors. 
•	 Adopció de processos de participació política i d’informació pública de fàcil accés. 
•	 Generació de capital social, més qualitat democràtica i compromís amb els afers públics. 
•	 Estalvi de recursos i guanys d’eficiència. 
•	 Crear valor públic i satisfacció ciutadana. 
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Democràcia representativa, participativa i directa
Els municipis republicans han d’assegurar espais per a la deliberació i validació i assegurar una bona combinació de la 
democràcia representativa (mitjançant el que determini la futura Llei electoral), participativa i directa. 

La participació no és només estar informat del que passa al municipi sinó que, en les ciutats republicanes, ha d’assegurar 
també, i principalment tant la inclusió en l’agenda com la iniciativa ciutadana, la necessària deliberació de les polítiques 
públiques factibles i finalment, la seva validació. 

La participació està a l’inici, al mig i al final dels processos polítics i ha de ser flexible i incorporar necessàriament nous 
nodes de trobada amb representants electes, de la societat civil i de la ciutadania en general. 

L’àmbit municipal pot esdevenir, sobretot en municipis o barris de grans ciutats, un espai on recuperar aspectes de la 
democràcia dels antics, en què tothom deliberava i les decisions es prenien d’acord amb grans consensos socials. 

Proximitat amb la ciutadania, deliberació i governança en la presa de 
decisions 
La municipal, com a Administració més propera al ciutadà, s’erigeix com la més compromesa amb els seus anhels i 
necessitats. És la que vetlla pel correcte funcionament dels serveis públics i dóna directament la cara a la ciutadania. La 
proximitat s’ha d’exercir des de totes les instàncies de govern municipal, evitant abandonar la condició d’activistes i de 
motor de noves iniciatives nascudes del contacte directe i continuat amb la gent. 

D’altra banda, la deliberació sobre qualsevol aspecte controvertit de la política municipal requereix sempre d’una praxi 
habitual d’informació del govern que ajudi a la formació d’opinió lliure de la ciutadania i els seus grups. Aquesta actitud 
de transparència i pedagogia serà, alhora, la garantia de qualitat de la mateixa deliberació i farà que el ciutadà sigui 
copartícip i coresponsable de les decisions. 

•	 Els projectes emblemàtics, a més de planificar-los, explicar-los a la ciutadania i executar-los, cal que siguin avaluats 
sobre el grau de compliment i dels resultats obtinguts, amb responsabilitat i transparència. 

•	 Els processos participatius poden servir per determinar aspectes clau dels pressupostos, les ordenances fiscals o 
la presa de decisions sobre aspectes controvertits, com també l’avaluació posterior que se’n faci. 

Els pressupostos participatius 
Els anomenats pressupostos participatius s’han dut a la pràctica en municipis sota l’organització d’assemblees veïnals, 
amb resultats de vegades no sempre exitosos. Malgrat que són en si mateixos una eina important perquè la ciutadania 
decideixi les prioritats municipals, cal aprofundir en aspectes com ara els incentius, la participació plural i la deliberació 
democràtica, per poder garantir l’èxit de la implantació. 

La promoció dels pressupostos participatius hauria de poder superar les limitacions derivades de la poca participació, 
l’interès o la instrumentalització de grups poc representatius. En aquest sentit, es considera una bona pràctica comptar 
amb l’aval de les entitats de la societat civil organitzada, així com dels sectors clau de la vida municipal, com són els 
educatius, de la salut, de la cultura, de l’esport, de l’empresa, etc. 

Així, es considera una bona pràctica estendre el sentit de la responsabilitat social al compromís de les entitats de la 
societat civil, i incentivar que aquestes institucions i sectors promoguin, elaborin i cofinancin projectes de millora del 
municipi, des de la seva perspectiva, però pensant en el benefici comú de les persones i famílies ubicades en el seu 
entorn immediat, dins el barri, poble o ciutat. 
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Uns pressupostos participatius pensats des d’aquesta perspectiva permetrien definir projectes altament valorats 
pels ciutadans, ja que serien concebuts des del compromís d’aportació de recursos dels sectors que els elaborarien i 
proposarien. 

I Berga, què?
•	 Revisar el reglament d’organització municipal (ROM), amb vista a adaptar-lo a les noves necessitats i donar la 

flexibilitat suficient per incorporar elements de democràcia deliberativa i directa i més implicació de la societat civil 
organitzada i la ciutadania en general a la política municipal.

•	 Creació del Consell de Participació i Assessorament Ciutadà (CPAC) que tindrà com objectiu ser un òrgan 
ciutadà de seguiment dels acords presos als Plens Municipals i a les Juntes  de Govern i a la vegada serà un espai 
per fer propostes d’interès i que preocupin a la ciutadania. El Consell estarà format per diversos ciutadans, d’àmbits 
diferents, per tal de ser el màxim representatiu possible. 

•	 Impulsar el primer pressupost participatiu de la història de l’Ajuntament de Berga que haurà de ser elaborat 
amb la participació de les grups polítics, entitats, associacions de veïns i la ciutadania amb el suport dels serveis 
econòmics de l’Ajuntament. L’objectiu és confeccionar un pressupost que sigui el màxim consensuat possible. 
Aquesta proposta també inclou la publicació de l’execució del pressupost trimestralment, ja que ara es fa de 
forma anual, i això facilitaria el seu seguiment i compliment. 

•	 Creació de la web de “Govern Obert” que serà una eina on els ciutadans podran trobar tota la informació i dades 
d’interès de la ciutat amb l’objectiu de la transparència, la participació i el bon govern. El portal serà intuïtiu i 
entenedor, i es podran consultar dades com la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, l’execució del pressupost, 
les retribucions dels càrrecs, l’agenda de l’alcaldessa, entre d’altres.     

•	 Reduir el temps de resposta a totes les peticions i escrits dels ciutadans ja que actualment hi ha un dèficit en 
aquest sentit. Cal aplicar tots els mecanismes per fer una administració eficient i eficaç.

•	 Exercirà la “tolerància zero” amb les males pràctiques i la corrupció. Tots els membres de la candidatura 
d’esquerra es comprometen a dimitir en el cas de qualsevol imputació per corrupció o irregularitats relacionades 
amb l’exercici del càrrec que s’ostenta. 

•	 Establir plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania, per fer efectiu el dret a la transparència 
i al bon govern, mitjançant portals web de transparència amb tota la informació rellevant (accés permanent, obert 
i comprensible a la informació pública rellevant).

•	 Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació en els temes rellevants 
que afectin el municipi, amb especial sensibilitat per les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i 
beneficien el conjunt de la població.

•	 Dotar la ciutadania de les eines i de la formació (evitant la fractura digital) per treure el màxim partit a aquestes 
noves polítiques.

•	 Assajar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes...

•	 Assegurar que hi hagi mitjans públics al servei de la ciutadania i que reflecteixin la pluralitat política i social del 
municipi. Cal garantir-ne la professionalitat i la independència.

•	 Promoure la creació d’òrgans de supervisió i atenció de queixes

•	 Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil.

•	 Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i l’ajuntament.

•	 Garantir l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a l’activitat municipal, mitjançant l’oficina 
d’atenció a la ciutadania.

•	 Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model en què els contractes programa siguin 
l’eix de la relació, allà on sigui possible.

•	 Publicació de la situació patrimonial i de rendes dels regidors i alts càrrecs de l’Administració local, al començament 
i al final del mandat.

•	 Compromís d’especial visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació de concursos d’obres i serveis.
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•	 Taules de contractació d’obres i serveis oberts a la representació ciutadana i als mitjans de comunicació.

•	 Compromís de visualització dels criteris d’atorgament de subvencions i publicació de les entitats subvencionades 
i de l’import corresponent.

•	 Rendiment de comptes de la destinació i de les actuacions de les entitats subvencionades.

•	 Compromís de publicitat, a la web o en els mitjans públics municipals, de la convocatòria de places per a nous 
contractes a l’Administració. 

Algunes d’aquestes propostes ja estan recollides en el ROM actual. El què s’ha de fer és activar la serva aplicació i vetllar 
pel seu compliment.

En/na .........................................................................., en representació de la candidatura .........................................................................., 
del municipi de ........................................................, és conscient del repte políticament transcendent que 
viu el país arran del procés per constituir un nou Estat independent per a Catalunya. També és 
sabedora del paper especialment important que hi tenen els municipis, així com de la necessitat 
d'impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per continuar donant fortalesa, 
legitimitat i suport al procés que ens ha de portar a la constitució de la República catalana 
com a Estat independent. Per això, els/les integrants d'aquesta candidatura, en el cas de ser 
elegits com a regidors/es, alcalde o alcaldessa del nostre ajuntament, ens comprometem a:

Proposar al primer Ple municipal ordinari 
l’adhesió o continuïtat del nostre ajuntament a 
l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i a tenir-hi un paper actiu.

Promoure campanyes des del nostre grup 
municipal per contribuir a fer que les eleccions 
al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar 
sentit plebiscitari i que les guanyin les forces que 
incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un 
Estat independent en el seu programa.

Assumir que, en el cas que les eleccions 
plebiscitàries del 27 de setembre con�gurin una 
majoria independentista al Parlament, 
proposarem que el nostre ajuntament, amb el 
seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a 
disposició del govern del país per tot el que 
consideri oportú en la gestió de la constitució de 
l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que 
hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol.

Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a 
màxima autoritat i representant legítim de tots 
els veïns/es del municipi, participi a l’Assemblea 
de Càrrecs Electes que es constituirà en el cas 
que les institucions espanyoles intervinguessin 
o suprimissin les institucions catalanes 
d'autogovern., Aquesta Assemblea estarà 
formada pel President de la Generalitat, els 
diputats del Parlament de Catalunya i els 
representants dels municipis de Catalunya amb 
l’objectiu  d'assumir la governació de Catalunya, 
donant així continuïtat al procés i garantint-ne la 
màxima legitimitat democràtica i institucional.

Facilitar l'elecció com alcalde o alcaldessa del 
cap d’una de les llistes que incloguin aquests 
punts, tot promovent un govern municipal de 
majoria independentista.

Signat a .......................................................................................,
el dia .................. de ................................................ de 2015

Compromís de les candidatures que concorren
a les eleccions municipals del 24/05/2015

Els ajuntaments
per la independència

  Oriol Ortega Tous  d'Esquerra Republicana
   BERGA

  05                  maig

La nostra candidatura ha signat el manifest promogut per l’Assemblea Nacional Catalana amb els següents acords:
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Educació
L’escola és un dels àmbits en el qual es reflecteixen de manera més evident les situacions de desigualtat. És per 
això, que considerem que des dels ajuntaments s’ha de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi amb major 
capacitat de resposta als nous reptes educatius i socials des de la proximitat.

L’educació constitueix per a Esquerra un dels principals eixos de la seva acció política, amb un destacat valor estratègic 
dins del projecte global de construcció nacional. 

I Berga, què?

PEC (Projecte Educatiu de Ciutat)
Avui, més que mai, Berga disposa d’incomptables possibilitats educadores. D’una manera o d’una altra, la ciutat ha 
d’aprofitar elements importants per una formació integral i esdevenir un agent educatiu permanent, plural i polièdric.

La Berga educadora ha de tenir personalitat pròpia, integrada a Catalunya i especialment al Berguedà. Per tant, la 
seva identitat és interdependent amb la del territori del qual forma part. És també una ciutat que es relaciona amb el 
seu entorn, amb d’altres nuclis urbans del seu territori i amb ciutats d’altres països. El seu objectiu constant ha de ser 
aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants.

La Berga educadora ha d’exercitar i desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, 
social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de 
tots els seus habitants. Caldrà a més, atendre sobretot els infants i els joves, però amb voluntat decidida d’incorporació 
de persones de totes les edats a la formació al llarg de la vida.

Aquest projecte ja està actiu a la nostra ciutat, però serà necessari donar-li una coherència per fer que tots les 
possibilitats i recursos educadors treballin en conjunt per tal de potenciar-ne les sinergies. La limitació de recursos fa 
més necessari que mai prioritzar objectius de ciutat per poder optimitzar els fruits obtinguts.

Les nostres propostes són: 

•	 Donar al PEC el paper de guia del model educatiu que a les diferents etapes educatives de la nostra ciutat s’aplica.

•	 Afegir el fil conductor de la vida saludable al PEC dins del marc de Berga Ciutat Saludable.

•	 Afegir el fil conductor de la sostenibilitat al PEC.

•	 Afegir el fil conductor de la cultura tradicional al PEC dins del marc de Berga Capital de la Cultura Tradicional.

Escola de música
L’escola de música és un recurs indispensable per a l’educació i la cultura de la nostra ciutat. En aquests moments de 
limitacions pressupostaries ha recaigut en aquesta escola, bona part de la responsabilitat de disminuir la despesa. 
Moltes vegades a costa d’empitjorar la situació dels educadors i els alumnes.

Tot i això, l’escola ha respost amb escreix al que se li demanava. Aquesta situació no pot continuar i cal fer una aposta 
decidida a reparar el mal que la crisi ha fet a l’escola. El fet d’haver-se proclamat com a Conservatori ajudarà a paliar la 
precarietat econòmica.
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També cal tenir present, que l’escola de música sobrepassa l’àmbit municipal per tenir una influència gran en els 
pobles veïns i la resta de la comarca. Per tant, cal convertir el projecte de Berga en un projecte comarcal amb l’objectiu 
optimitzar els recursos seguint iniciatives que tímidament ja s’han començat a implementar.

És evident que, dins del PEC, l’escola de música juga un paper important, però cal potenciar-ne el lideratge ja que la 
dependència que l’escola de música té de l’ajuntament el converteix en una corretja de transmissió de les polítiques 
educatives immillorable.

Escola bressol
Les escoles bressols són una part de l’escolarització no obligatòria que aporta molts beneficis als nostres nens. Són un 
mitjà per disminuir les desigualtats que la situació familiar provoca en el desenvolupament d’aquests nens.

De la mateixa forma que l’escola de música ha hagut de suportar les conseqüències de la crisi ho ha hagut de fer l’escola 
bressol. L’esforç que ha fet la comunitat educativa per evitar-ne el tancament ha estat immens. Cal redreçar aquesta 
tendència de forma decidida i deixar la situació de tal manera que ningú tingui el dubte de la pervivència de l’escola 
bressol.

A banda de la part educativa, hi ha una funció molt important en relació a la incorporació de la dona al mercat laboral. 
L’escola fa una feina en favor de la compaginació de la creació d’una família i treballar difícil de quantificar.

És indispensable treballar per fer possible l’accés a tots els nens berguedans. No pot ser que la situació familiar eviti 
que un nen pugui gaudir d’aquesta etapa de l’educació que tants beneficis comporta. Hem de treballar per tal que cap 
nen en quedi exclòs.

Consell escolar municipal
En aquest propers anys serà d’una importància cabdal el canvi en el model pedagògic de les nostres escoles. Actualment 
a Catalunya i a la resta d’Europa estan apareixent mètodes d’aprenentatge que s’allunyen del model industrial, on tots 
hem d’aprendre el mateix, i s’acosten al desenvolupament personal.

El consell escolar, amb el lideratge de l’ajuntament, haurà d’exercir de suport actiu a tots els centres educatius per facilitar 
i, fins i tot, promoure aquest canvi. El mètode pedagògic utilitzat extreu tot el seu potencial a través de l’experiència, és 
per això que la rapida assumpció de la nova metodologia ens permetrà assolir el nivell òptim en un futur més proper.

El consell escolar municipal (CEM) ha de tenir molt més protagonisme en totes les decisions educatives que afectin a 
la nostra ciutat i l’ajuntament els ha de tenir especialment en compte per:

•	 Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i les institucions i els organismes 
educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.

•	 Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència 
en el funcionament dels centres docents.

•	 Les actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millorar el rendiment 
educatiu.

•	 Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i el manteniment 
adequats dels centres docents.

•	 El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a l’adaptació de 
la programació al medi.

•	 Cal potenciar-ne la vessant dinamitzadora de l’entorn educatiu de la nostra ciutat.
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SES Serra de Noet, Escola Oficial d’Idiomes i Escola d’Adults
La construcció de l’edifici de la SES, l’escola d’adults i l’escola oficial d’idiomes és una prioritat. Per tal que la Generalitat 
enllesteixi aquest equipament tant aviat com sigui possible caldrà pressionar de forma insistent i sense cap concessió 
en el termini d’execució de les obres. Alhora, cal garantir que l’escola d’adults i l’escola oficial d’idiomes tinguin, dins el 
SES, els espais suficients per a poder compatibilitzar les seves activitats amb les del SES, és a dir: que es puguin fer les 
classes a la mateixa hora. Això garantirà possibilitat de diferents horaris.

Tots els infants de la nostra ciutat poden gaudir de l’educació 
en igualtat de condicions?

Creiem que encara hi ha molts infants que tenen problemes per poder accedir a l’educació en la seva totalitat. 
L’alimentació, llibres, accés a ordinadors, accés a internet, sortides educatives, sortides de lleure amb els companys, 
extraescolars són algunes de les mancances dels nostres infants. Totes elles afecten a l’educació dels nostres nens, els 
nens berguedans.

Entenem que aquesta és la lluita que cal fer ara, l’ajuntament ha d’incidir de forma molt clara en aquest factors que 
distorsionen l’educació que reben els petits berguedans. Cal aconseguir la total igualtat dins l’escola per evitar que 
alguns dels nostres nens visquin l’educació de resquitllada.

Un altre tema que cal tenir en compte, proposar i incentivar és la utilització dels ciutadans dels equipaments de les 
escoles. Els equipaments són municipals (en el cas dels de primària públics) i, per tant, l’ajuntament s’ha d’esforçar 
en promocionar la seva utilització. Hem d’optimitzar recursos públics i aquesta n’és una manera. Els barris tindran 
més equipaments si utilitzen, també, els de les escoles. L’ajuntament també pot fer un sobre-esforç de manteniment i 
dotació econòmica si el resultat reverteix, també, als barris.

Cultura
La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com a poble. Un municipi culte és un municipi just i 
més lliure i, per tant, més preparat per fer front als moments difícils com els que ens toca viure. Invertir en cultura és 
una inversió en la societat que, si bé no té un retorn immediat, sí que té un resultat a mitjà i a llarg termini de gran 
transcendència.

Cal no oblidar, tampoc, el valor econòmic de la cultura (per exemple: a França representa el 8% PIB). És el moment de 
posar en valor l’aportació de la cultura a l’economia del municipi, des de l’activitat de les indústries culturals pròpiament 
dites, fins al valor afegit que pel sector turístic i comercial representa una oferta cultural potent, variada i equilibrada 
en el territori.

La cultura és un element fonamental per la cohesió social i la participació ciutadana, reafirmadora de la identitat, 
sempre i quan aquesta sigui accessible a tota la ciutadania.

I Berga, què?

Equipaments
El què veiem a la nostra ciutat és que, moltes vegades, s’han construït o posat en funcionament equipaments sense 
abans estudiar les necessitats, la viabilitat i els usos d’aquests. Tampoc es doten de partides pressupostàries per fer-los 
funcionar. 
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 Actualment, a la ciutat, tenim els següents equipaments: 

•	 Teatre Municipal: de gestió pública però que, actualment, hem subcontractat la gestió tècnica a una 
empresa privada (Tres Branques)

•	 Sala polivalent del Teatre Municipal (Casino)

•	 Centre d’Interpretació de Berga
•	 Espai d’Interpretació de la Natura
•	 Museu del Circ
•	 Casa de la Patum
•	 Pavelló de Suècia (conveni amb el Casal d’Europa)

•	 Centre Cívic
•	 Biblioteca municipal: el manteniment va a càrrec de l’ajuntament, així com el salari de 3 administratives 

que hi treballen. La bibliotecària en cap, a càrrec de la Diputació. Està dins la xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, per tant, tota la logística va a càrrec d’ells.

•	 Arxiu Comarcal
•	 Escola de Música
•	 Local de joventut: en aquests moments encara no està obert.

•	 Hospital Vell
•	 CAT (Centre d’Atenció Turística): : en aquests moments encara no està obert.

•	 Telecentre

Creiem que s’ha d’estudiar a fons el funcionament de cada equipament per tal d’establir plans d’usos i adequar-los 
pel que estan destinats. S’ha d’obrir un procés participatiu amb totes les entitats que estiguin interessades per tal de 
debatre com s’organitzan els espais. També s’han d’establir convenis amb les diferents entitats i/o associacions que, 
actualment, gestionen espais culurals (teatre Patronat, Konvent.0, etc). Aquest procés s’ha de gestionar a través de 
l’Institut Municipal de Cultura.

Una de les mancances endèmiques de la ciutat és disposar d’una sala d’exposicions dinàmica, cèntrica i adequada. 
Aquest tema s’ha d’abordar perquè hem de cobrir el “mentrestant” no es fan els grans equipaments que la ciutat té 
pendents. Caldria trobar una solució provisional òptima (lloguer d’una sala, etc) i oferir-la a les diferents entitats per 
a la seva gestió. Això passa sempre, al nostre entendre, per la potenciació de l’Institut Municipal de Cultura, que és 
l’òrgan que ha d’administra i gestionar, també, els equipaments. Aquesta gestió creiem que ha de ser compartida amb 
les diferents entitats. De fet, les entitats seran les que formaran part de l’IMMUCBE. D’questa manera la gestió dels 
equipaments la decidiran, en gran mesura, els mateixos gestors culturals.

IMUCBE
Nosaltres creiem que és bàsic tornar a disposar d’aquest organisme format per representants de l’ajuntament, de les 
entitats i dels agents culturals.

•	 L’Institut ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i coordinar els treballs de les 4 àrees principals 
d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments.

•	 També ha de servir per gestionar, de manera integrada, l’oferta cultural de Berga. Per exemple: oferir informació 
conjunta, descomptes, promocions o activitats gratuïtes als usuaris potencials mitjançant la creació de carnets 
culturals municipals. Actualment, amb els recursos 2.0 no ha de ser cap problema.

•	 S’ha de crear l’agenda cultural d’actes i esdeveniments i que, aquesta, sigui de difusió 2.0.  D’aquesta manera 
evitarem el problema actual de solapar actes i poca difusió dels mateixos.

•	 Sistema equitatiu i transparent de subvencions per les entitats. Cal establir un període per presentar les propostes 
d’activitats per part de les entitats i, en funció d’uns paràmetres establerts (i coneguts) prèviament, assignar 
l’aportació econòmica.

•	 No només hem de pensar en l’aportació econòmica directa (subvenció) de l’ajuntament cap a l’entitat sinó que, 
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també, hem de posar en valor i en coneixement de les entitats el cost global del servei. Per exemple: en una activitat 
organitzada per una entitat, l’ajuntament posa a la seva disposició els equipaments, el personal, la logística, la 
publicitat, etc i això, també, té un cost econòmic, que cal valorar-lo.

En aquest sentit, fem referència al NETWORKING d’entitats (vegeu apartat cultura cívica i associacionisme). Creiem 
que el networking hauria de servir de punt de partida perquè les entitats expliquin, anunciïn, proposin... les activitats 
que portaran a terme aquell any.

Eixos bàsics de l’IMUCBE
•	 La cultura entesa com a eina de creixement personal, cohesió social i promoció econòmica de la nostra ciutat per 

mitjà del turisme cultural.

•	 Transversalitat.	Més que en cap altra àrea el treball conjunt de tot el teixit berguedà és imprescindible. Cal fomentar 
el treball en xarxa de les entitats, el seu coneixement de cara a la ciutadania i la relació entre les associacions.

•	 Tornar a impulsar la feina iniciada en coordinació, planificació i informació de l’activitat cultural de la ciutat a 
través de l’agenda cultural i altres canals.

•	 Berga ha d’exercir la seva capitalitat també en el camp cultural, sense menystenir la resta de comarca, però s’ha de 
millorar la capacitat de la ciutat com a centre de serveis culturals.

Patrimoni històric
Cal vetllar per la protecció i manteniment del patrimoni històric:

•	 Difondre el patrimoni local: repescar la política d’edicions pròpia de l’IMUCBE sobre temes culturals i històrics 
relacionats amb el municipi.

•	  Restauració i l’adquisició de béns patrimonials. 

•	 El patrimoni històric i cultural té un punt important de suport en l’existència de museus.

• Cal tenir present una futura ampliació de la sala de reserva del museu 
• Dinamitzar els espais renovats: Centre d’Interpretació de Berga, Col·lecció del Circ i el Centre d’Interpretació 
de la  Natura del Berguedà. Està pendent, la creació de les guies pedagògiques per incentivar les visites de les 
escoles, etc. 

• Preparar exposicions temporals i xerrades sobre la col·lecció d’Arqueologia dipositada a l’espai de 
reserva del museu. 

• Creació d’un Consell del Patrimoni que tindria com a objectiu col·laborar en la dinamització dels espais dels 
museus a la vegada que servís, també, com a eina de gestió i actualització de l’Inventari del Patrimoni Cultural 
local de la ciutat.

• Segons el conveni signat amb el Consell Comarcal i d’altres entitats, preveure les excavacions i estudis sobre 
el Castell de Sant Ferran. Establir contactes de col·laboració amb l’Associació d’Amics del Castell. Igualment, 
en aquest sentit, cal fer obres de millora a la pujada que, des de Berga, arriba al castell (portes vermelles) per 
propiciar la connexió d’aquest patrimoni amb la ciutat i afavorir les futures visites.

• Cal fer un replantejament a fons de totes les vistes guiades culturals que s’ofereixen fent-ne una promoció 
conjunta i més àmplia.

Cultura artística
Cal vetllar per la difusió i creació d’arts visuals, musicals i escèniques.

•	És	important	treballar	en	dos	sentits,	l’impuls	als	nous	creadors	i	la	programació	cultural	estable.

•	Continuació	de	la	tasca	començada	en	la	creació	del	Premi Ramon Vinyes, en les dues vessants de reivindicació 
del nostre escriptor i promoció de la nostra ciutat com a referent cultural.
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•	Impuls	per	la	implantació	de	les	beques	de	crecació	PATUMINNOVA: la cultura popular és un ens viu i, per tant, 
s’ha de fonamentar en la conservació de la seva heretat i, a la vegada, facilitar i propiciar la reflexió, la interpretació 
i l’expressió del seu contingut d’acord amb els mitjans que les noves realitats tècniques i socials posen al seu abast. 
La Beca PATUMINNOVA pretén crear l’entorn adequat perquè les persones o entitats aportin visions diferents 
i innovadores al voltant de la festa.  A més, els treballs premiats constituiran part de les bases expositives del 
proper Centre d’Interpretació de la Patum.

•	Reprendre	la	programació	estable	que	es	va	realitzar	el	2003-2007	amb	els	grups	de	teatre	de	la	ciutat,	per	mitjà	
de la taula de programació conjunta de teatre i fer-ho extensiu a d’altres àmbits culturals.

•	Garantir	que	tots	els	grups	de	teatre	berguedans	disposin	de	local	d’assaig	i	de	magatzem

Lectura pública - dinamització de la biblioteca
Les noves biblioteques públiques han de ser capaces de donar resposta a la societat de la informació i garantir-hi un 
accés universal. Han de ser també espai de trobada i d’intercanvi, veritables punts de dinamització cultural i del 
coneixement. 

•	Aprofundir en la seva dimensió social de la lectura pública i amb la seva dimensió educativa.

•	Tornar a plantejar un servei de Bibliopiscina, i ampliació a un servei de préstec a l’Hospital Sant Bernabè, atès 
amb voluntaris.

•	Finalment, atesa la importància cabdal de les noves tecnologies en qualsevol dels àmbits personals, formatius 
i professionals, caldrà analitzar si la dotació actual de recursos de material informàtic per connexió a Internet 
és suficient.

•	Potenciar el Club de lectura, fent-ne difussió i dotar-lo de pressupost

•	Potenciar  l’Hora del conte, com a eina per la potenciació de  l’hàbit de lectura entre els més petits.

Cultura cívica. associacionisme
•	Cal seguir la política iniciada de convenis de col·laboració amb les diferents entitats locals. 

•	Cal regular d’una manera clara i comprensible per a tothom el mecanisme per accedir a aquests convenis.

•	 Proposem	 el	Networking d’entitats cada començament d’any: es tracta de reunir, un dia determinat, en 
un recinte adequat, totes les entitats que, prèviament s’han apuntat. Ha de tenir un format de trobada, amb 
entrevistes curtes i bidireccionals, entre tots els participants. Prèviament, els inscrits, hauran fet un llistat de 
quines preferències tenen a l’hora de tenir l’entrevista. En cada entrevista les entitats exposen de forma breu, clara 
i concisa què fan i quines oportunitats de col·laboració hi ha entre ambdues parts, cercant possibles cooperacions. 
Té com a objectiu treballar per la relació i col·laboració entre entitats. La celebració d’un networking (molt comú 
entre empreses) pensem que pot ser bo per tal que les entitats es relacionin entre elles i estableixin vies de 
cooperació, proposant activitats conjuntes. No cal que siguin del mateix sector, sinó que moltes vegades és 
preferible que no ho siguin, per tal d’establir SINERGIES que millorin la seva capacitat d’acció. El que aconseguirem 
és enfortir les entitats, reforçar-les i que els projectes que surtin siguin molt més atractius, participatius i complets.

Cultura popular i festes. Centre d’Interpretació de la Cultura Popular 
Proposta a mitjà i llarg termini: El Centre d’Interpretació de la Cultura Popular.

Com a línia estratègica clau, a llarg termini, caldria debatre amb la ciutadania si cal seguir treballant en el desenvolupament 
i la construcció del potent equipament cultural situat a la Rasa dels Molins.

•	 La Patum hauria de ser el seu principal referent però no l’únic. ERC a Berga defensa que no es pot explicar la Patum 
com un fet aïllat del món, sinó que cal desenvolupar un discurs que expliqui la nostra festa dins el context de la 
cultura popular i les festes de carrer pròpies de la cultura mediterrània i dels Països Catalans.
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•	 Per això, defensem la construcció en l’àmbit nacional d’una xarxa de Centres Museus de Cultura Popular i Etnografia. 

 Nosaltres creiem que sí. És una gran oportunitat de transformació i de revulsiu per a la ciutat i la comarca.

Berga ha de tenir uns projectes de ciutat i aquests han de ser consensuats entre els diferents agents socials, 
econòmics i polítics. Han de tenir una persistència d’acció en el temps per sobre de canvis polítics.

Posicionar Berga com a capital de la cultura popular ha de ser un d’aquests projectes.

Catalunya, Nou Estat
El nou govern de la República Catalana ha de ser, conjuntament amb el territori, el principal impulsor d’una xarxa  de 
Museus de Cultura Popular.

Serem capaços de bastir un discurs, des de la nostra ciutat, en 
aquest sentit i aprofitar el referent de la Patum per fer-nos pal 

de paller d’aquesta proposta?

El nou país, ha d’ajudar-nos, també, a posicionar la ciutat com a centre de referència. Amb això aconseguirem:

•	 Dinamització cultural-turística
•	 Aprofitar els equipaments turístic-culturals actuals dinamitzant-los amb activitats.
•	 Fer trobades de cultura popular a la ciutat programades amb temps (bastoners, castellers...)
•	 Fer activitats setmanals al aire lliure a les places de Berga durant els mesos de juny a novembre.......
•	 Berga ha de ser la capital del foc!!!

Mitjans de comunicació
•	 Nosaltres creiem que el model de ràdio i televisió local ha de complir dos requisits: professionalitat i qualitat per 

una banda, però també, garantir la participació i el pluralisme de tota la societat berguedana, és a dir, la veu del poble.

•	 La manera de gestionar el mitjans locals ha de ser des de l’Institut Municipal de Cultura, el qual ha de vetllar perquè 
es compleixin aquests principis de pluralisme i participació.

Pot ser la cultura un motor, també, 
de transformació de ciutat i 

de promoció econòmica?
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Altres propostes
•	 Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els consells escolars de Berga 

i el Centre de Normalització Lingüística.

•	 Promoció d’artistes i autors locals. Per exemple, la mostra antològica de l’obra de Joan Ferrer, pintor berguedà.

•	 Foment del coneixement i posada en valor del Patrimoni de Berga. Per exemple: la proposta de L’ESCOLA ADOPTA 
UN MONUMENT. Es tracta d’una proposta elaborada pel nostre grup i que pretén fomentar el civisme i el respecte 
pel patrimoni històric de la ciutat, mitjançant el treball transversal de les escoles, el casal de la Gent Gran i altres 
entitats sobre espais o monuments concrets de Berga.

•	 Foment de les sinergies entre entitats: cal que totes les entitats coneguin, de primera mà, qui són i què fan la resta 
de les associacions. Per això proposem un NETWORKING D’ENTITATS per tal que en aquesta sessió es puguin 
relacionar, conèixer i programar activitats conjuntes que enriquiran ambdues parts.

•	 Fomentar la implantació dels programa de la Diputació de Barcelona: contrecte-programa

Salut

Berga Ciutat Saludable
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva constitució de 1946, defineix a la Salut com l’estat de complet 
benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties. La salut implica que totes les necessitats 
fonamentals de les persones estiguin cobertes: afectives, sanitàries, nutricionals, socials i culturals. Aquesta definició és 
utòpica, perquè s’estima que només entre el 10 i el 25 % de la població mundial es troba completament sana.

Al Desè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat el 1976, es definí la salut com una manera de viure 
autònoma, solidària i joiosa. Una definició més dinàmica de salut és l’èxit del més alt nivell de benestar físic, mental, social 
i de “capacitat de funcionament”, que permeten els factors socials en què viuen immersos l’individu i la col·lectivitat.

La salut dels individus està molt influenciada per l’entorn i per la forma en què les persones viuen, treballen, mengen, 
es mouen o gaudeixen del seu temps d’oci. Per altra banda, aquestes condicions de vida no depenen exclusivament de 
decisions individuals, sinó que estan determinades per factors socials, culturals, econòmics o mediambientals.

De fet, els determinants de la salut relacionats amb l’entorn i els estils de vida tenen més pes que la mateixa biologia 
humana (herència genètica) i les prestacions i la qualitat del sistema sanitari.

No obstant això, fins ara, les polítiques de salut s’han centrat més en millorar els serveis assistencials, per tractar 
o pal·liar les malalties, que no en analitzar les causes d’aquestes malalties i adoptar mesures socioeconòmiques o 
ambientals, per exemple, per prevenir problemes de salut. En els darrers anys, però, la situació ha començat a canviar, 
especialment amb l’aprovació de l’estratègia “Salut a totes les polítiques”, objectiu estratègic de l’OMS Salut 2020: 
Major equitat i millor governança per a la salut.

Esquerra Republicana parteix d’un dels principis del republicanisme en que el sistema de salut té un efecte directe 
sobre la funció social d’una societat. Igualment fa co responsable al ciutadà de la seva pròpia salut i per tant entén que 
ha de ser un subjecte actiu en la promoció de la salut, que ha de ser conscient de la seva salut i de la seva responsabilitat 
per mantenir- la. 

Tenim l’oportunitat i la possibilitat de convertir Berga en un referent de ciutat saludable. Entenem que l’Ajuntament 
ha de liderar polítiques de Salut Pública, per tant, des d’Esquerra definirem i implementarem Plans d’Educació per 
a la Salut que impliquin a les escoles, a les famílies, a les associacions, a les entitats de la ciutat i al teixit econòmic i 
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empresarial per tal de promoure, entre d’altres, l’alimentació saludable, mitjançant productes ecològics, saludables 
i de proximitat; la pràctica de l’esport, l’increment de l’oferta d’activitats de promoció de la salut a la natura i la 
gastronomia de proximitat i saludable. 

L’Ajuntament és el màxim responsable de una de les primeres empreses de la comarca: l’Hospital Comarcal Sant 
Bernabé. Des d’Esquerra promourem un estudi demogràfic de la població de la comarca i de la prevalença de les 
seves malalties per a saber quina ha de ser la projecció de futur del centre. Aquest estudi servirà per a definir un 
Pla Estratègic del que haurà de penjar un Pla Director que establirà, entre d’altres, les línies d’activitat i els serveis 
necessaris per a donar compliment a les necessitats de salut de la població; la política d’aliances, que poden ser amb 
els diferents proveïdors de la ciutat i amb proveïdors de fora de la comarca, i l’organització interna de l’hospital per tal 
d’aconseguir els objectius estratègics.  

L’hospital, com a centre de referència assistencial, i els CAPs han de tenir un paper fonamental en els Plans d’Educació 
per a la Salut i, per tant, en la promoció de la salut, per això:

•	 Fomentarem hàbits saludables i de promoció de la salut per a la població, millorant la relació entre les àrees 
bàsiques i l’hospital.

•	 Fomentarem els hàbits saludables a les escoles i centres cívics mitjançant, entre d’altres, xerrades sobre 
alimentació i pràctica de l’esport. 

Entenem que les activitats bàsiques han de continuar sent totes aquelles que l’hospital, dins el seu nivell, sigui capaç 
d’oferir i de portar a terme amb la seva màxima eficàcia i eficiència. 

•	 Potenciarem els servei d’hospitalització domiciliària, tant quirúrgica com mèdica (ESI), així com la creació d’una 
unitat específica de cures pal·liatives per tal de incrementar el servei de pal·liatius  ESI-PADES.  

•	 Pel que fa a la unitat d’urgències proposem l’ampliació de l’àrea d’Urgències, utilitzant l’espai de l’antiga cuina de 
l’hospital com a àrea d’observació - ingrés 24 -48h. Això evitaria ingressos innecessaris a planta i una millor atenció 
per a l’usuari.

•	 Fomentarem acords amb l’ICS per tal de potenciar la capacitat resolutiva de les àrees bàsiques d’assistència 
primària i així contribuir a reduir els ingressos i consultes a Urgències de l’hospital. 

•	 Millorarem els espais i horaris de CCEE, separant les mútues i privats com a tal, el Pla Director del centre haurà 
de definir la conveniència de crear un espai d’ingrés per a aquesta activitat.

•	 Pel que fa als serveis quirúrgics potenciarem els serveis d’urologia i cirurgia per ampliar procediments quirúrgics 
que actualment no es realitzen, entre d’altres, colecistectomíes laparoscòpiques, RTU pròstata amb làser. 
Fomentarem i potenciarem la cirurgia major ambulatòria (CMA) tant pública com privada.

•	 Respecte als serveis centrals, cal actualitzar el servei de radiodiagnòstic, TAC i dotar al centre amb un aparell de 
Ressonància Magnètica que implicaria ser el centre de referència de diagnòstic per la imatge de tota la comarca, 
amb la possibilitat d’augmentar els llocs de treball.

Pel que fa a l’edifici nou la nostra proposta passa per:

•	 Ubicar-hi tota la rehabilitació que generi el centre i la de les mútues d’accidents de treball de la comarca, així com 
el laboratori, tal i com està establert actualment, recuperant la microbiologia i oferint aquest servei a l’activitat 
privada i de mútues.  

•	 Fer una aliança amb el proveïdor de Salut Mental per tal de re ubicar aquesta activitat a la 4ª planta.

•	 Valorar la possibilitat de lloguer de la resta d’espais gimnàs-rehabilitació, projecte de medicina integrativa, medicina 
de l’esport i sala d’actes on impartir xerrades i cursos tant interns com externs.

Entenem que l’Ajuntament ha de liderar un acord amb tots els proveïdors sanitaris de la ciutat: ICS, Germanes del 
Sagrat Cor del Nen Jesús, Mútues d’accidents de treball, per tal de potenciar el projecte de Salut de Berga i per extensió 
del Berguedà i poder aplicar economies d’escala a la contractació de bens i serveis. 
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El patronat de l’hospital ha de ser mes pràctic i eficaç a l’hora de prendre decisions, i ha de tenir integrat un membre de 
Comitè d’Empresa que faci arribar la veu dels treballadors.

Per tot això, és necessari un fort lideratge del govern municipal, que ha d’anar de la ma d’un fort lideratge intern 
de tots els professionals, per tal de definir des de l’Ajuntament el projecte de futur de l’hospital.

Berga ciutat saludable és un projecte de ciutat que incideix, entre d’altres, en educació, cultura, esport, agricultura 
de proximitat, alimentació, comerç, turisme, gastronomia i natura amb l’objectiu de la promoció de la salut en aquests 
àmbits i amb el de l’impuls polític decidit per fer de l’hospital el principal centre assistencial i de referència de la comarca.

Entenem que la funció bàsica de l’Ajuntament ha de ser de promotor, facilitador i dinamitzador de la promoció de la 
salut que comporta promoció econòmica i, per tant, oportunitats de negoci a la ciutat i per extensió de la comarca fent 
de Berga i del Berguedà un referent, una marca de ciutat i comarca saludables.

Acció social
L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de la ciutadania i se sustenta sobre uns 
principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de participació.

I Berga, què?
Les nostres propostes són: 

•	 Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis sanitaris impulsant una història 
sociosanitària individual, comuna i compartida entre els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials. 

•	 Dotar el municipi pisos tutelats. 

•	 Augmentar les polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran que viu sola, i crear 
serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que donin resposta a les necessitats de les persones grans 
sense plena autonomia i també a les persones que en tenen cura. 

•	 Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars. 

•	 Promocionar i donar suport al voluntariat i a l’acció voluntària en el marc de les entitats com a model de les persones 
compromeses en les necessitats socials. És important facilitar els serveis i els mitjans necessaris per desenvolupar 
una bona tasca. Hi haurà d’haver els elements imprescindibles de coordinació i de complementarietat. 

•	 Desenvolupar plans d’inclusió o d’acció social que situïn les polítiques de prevenció de l’exclusió social al centre de 
les polítiques municipals. 

•	 Reconèixer i promoure el Tercer Sector com a agent social i no lucratiu que coneix, té experiència i treballa amb les 
persones en risc i en exclusió social. 

•	 Tenir present l’envelliment de la població i, per tant, potenciar l’envelliment actiu i preveure la necessitat de més 
recursos sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de titularitat municipal com en els que 
la competència és de les administracions superiors. 

promoció de
la salut

promoció 
econòmica

oportunitats
de negoci

l’Ajuntament ha de promoure, facilitar i dinamitzar la promoció econòmica.
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•	 Coordinar-se amb el Departament de Benestar Social i Família i les administracions supramunicipals —consells 
comarcals i diputacions— per promoure actuacions o serveis com ara els centres d’atenció a la infància i a 
l’adolescència, fent especial atenció als mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de risc o d’exclusió 
social. 

•	 Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassistència, especialment per a 
persones soles més grans de 85 anys i menors que presenten risc per malaltia. 

•	 Estendre la idea dels contractes programa entre les administracions i els diversos proveïdors de serveis, de forma 
coordinada amb les propostes definides i aprovades en el consell municipal de serveis municipals. 

•	 Deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’“inversió social” i d’“inversió en les persones” com un element 
positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de les persones beneficiàries. 

•	 Deixar de parlar d’“ajuts socials” i parlar de “suport a situacions de” o equivalents. Tot allò que té connotació de 
despesa i ajut està mal vist per les persones que no ho reben. 

•	 Potenciar els “bancs de”. En alguns casos, anem cap a una economia de subsistència i calen noves maneres 
d’aprofitament dels recursos comunitaris, de manera que es permet vehicular, quan escau, iniciatives solidàries. 

•	 Promoure les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al conjunt de les famílies. 

•	 Implementar les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a suport a l’autonomia personal. 

•	 Elaborar plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en l’àmbit social com en el 
laboral. 

•	 Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories —habitatge, 
salut, ocupació, educació... 

•	 Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents del municipi; entre d’altres, 
potenciar programes públics per a l’alimentació, de suport econòmic, conciliació... 

•	 Establir una xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i l’adolescència des d’una vessant de 
prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc... 

Esport
L’esport és un fet social sobradament conegut. No obstant això, l’hem de dotar del reconeixement social que 
mereix, especialment pel paper que té com a motor de canvi. Entenem que l’esport també és un motor de canvi 
social, ja que permet enfortir la cohesió social de la nostra ciutat i els seus barris, a través de la incorporació, la 
coordinació i la simbiosi del projecte esportiu del municipi al projecte esportiu dels centres docents.

L’esport ha d’esdevenir una eina d’impuls del teixit cívic i associatiu de casa nostra, un teixit que no té comparació 
en quantitat i en qualitat i que és la base de l’assoliment dels resultats esportius d’alt nivell de l’esport català. Per 
això, és cabdal donar el suport que es mereixen els clubs i les entitats esportives.
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I Berga, què?

L’esport com a element d’integració i cohesió social.
Cal, doncs, tractar la planificació en la gestió i la implementació de les polítiques esportives:

•	 Tractament de l’esport amb caràcter transversal dins l’ajuntament.

•	 L’esport com a eina per incidir en diversos aspectes socials.

•	 Importància d’una necessària i suficient dotació pressupostària siguent però, conscients de la sensible situació 
econòmica del país i de l’Ajuntament.

•	 Cal dotar-nos de la plantilla necessària per executar correctament les polítiques esportives.

•	 Redacció del pla d’actuació de mandat.

Esport com a teixit esportiu, de base, formatiu
L’esport base ha de ser tractat com a esport de formació. Cal partir de l’òptica que no sols es tracta d’ensenyar la 
pràctica d’una disciplina esportiva, sinó també de transmetre, mitjançant l’esport, un seguit de valors i coneixements. 
L’esport de competició és una eina de promoció del municipi i, partint d’aquesta base, el consistori ha d’avaluar les 
prioritats de donar suport concret en aquest àmbit.

Les nostres propostes són:

•	 Simplificar i objectivar les convocatòries de suport econòmic als clubs i les entitats esportives en base al percentatge 
de nens escolaritzats al municipi.

•	 Crear el Consell de l’Esport, amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de lleure, per 
tal de poder definir i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals. Cal elaborar-ne prèviament 
un reglament, tenir clar de quines funcions se’l dota, què se n’espera i quin grau de coresponsabilitat en la presa 
de decisions se li dóna. Es posaria aquest òrgan a disposició dels clubs, per a la realització i portada a terme 
d’aspectes comuns de totes les entitats esportives: fer compres col·lectives, buscar patrocinadors, subvencions, 
assessorament de gestió esportiva i administrativa...; és a dir, mancomunar la part administrativa dels clubs, una 
part que no aporta cap valor al club però que és imprescindible.

•	 Crear, a partir i amb col·laboració del Consell de l’Esport, un calendari anual d’activitats esportives i/o relacionades 
amb l’esport, amb la intenció de distribuir-les uniformement, evitant així tant solapaments com períodes d’absència 
d’activitats, i -alhora- donar-los-hi visibilitat.

•	 Elaborar l’anuari de l’esport, donant -així- importància a rendir comptes i explicar què s’ha fet i com s’ha dut a 
terme, com també què no s’ha pogut acabar i els motius pels quals ha estat així, en els cas de que això passés. 
El document seria un ampli resum que inclouria les actuacions esportives i les activitats de tots els agents de la 
comunitat esportiva local.

•	 Crear una oficina d’atenció a l’esportista, incorporada al Consell de l’Esport.

•	 Promoure la col·laboració entre entitats esportives de la comarca del Berguedà.

Esport educatiu, inclusiu, de salut i ciutadà
La transversalitat en la gestió pública de l’àmbit esportiu ha de ser inherent a les administracions públiques, tant en el 
si de la mateixa administració com de cara al públic potencial a qui van dirigides les actuacions. L’esport és una matèria 
respecte a la qual la capacitat d’incidència dels consistoris és elevada, però que, a causa de la situació econòmica de 
l’Ajuntament de Berga, és difícil portar-la a terme i evidenciar-la. 
D’altra banda, és clara la correlació directa que s’estableix entre la pràctica d’activitat física i una millora notable i 
permanent de la salut de la ciutadania. Mitjançant els centres d’atenció primària (CAP) i en supòsits concrets 



25

MUNICIPIS 
COHESIONATS

(sedentarisme, per exemple) es prescriu que el pacient practiqui esport i se’l deriva a l’Ajuntament que, prèviament, ha 
establert activitats per oferir en aquests casos i a uns preus bonificats. És palesa l’eficàcia d’aquesta opció per fomentar 
la iniciació en la pràctica esportiva. Cal enfocar, doncs, l’esport, com a eina mitjançant la qual el consistori promou també 
hàbits saludables i és garant del foment de la qualitat de vida dels ciutadans . (Vegeu SALUT)

I Berga, què?
•	 Promoure l’extensió del Pla d’Esport Escolar a tots els centres educatius, creant associacions esportives escolars 

als centres i promovent l’activitat física i esportiva no competitiva entre els nois i noies. D’aquesta manera 
apostarem realment per l’educació i la formació.

•	 Potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica esportiva en horari 
extraescolar.

•	 Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania. 
Aquest fet permet facilitar l’accés a la població infantil, sobretot aquella amb un grau de cohesió amb el municipi 
millorable, perquè puguin dur a terme activitat física i esportiva en espai condicionat a l’efecte, sense els perills de 
la via pública, i, alhora, proporciona un tracte igualitari a tota la població, afavorint la inclusió dels joves i infants 
que no practiquen un esport concret en una determinada associació esportiva. És una mesura per al tractament 
de l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social.

•	 Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius de discapacitats.

•	 Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara caminades o bicicletades 
populars.

•	 Desenvolupar espais virtuals per donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu 
esportiu del municipi.

Instal·lacions esportives de qualitat
•	 Revisar, exhaustivament, l’estat de les instal·lacions esportives i fer les actuacions necessaris: millores, arranjaments, 

etc., tant per millorar l’experiència de la pràctica de l’esport com per raons de seguretat de l’esportista.

•	 Estudiar l’adequació d’el Camí Ral de Cardona (el camí que va de Berga a Avià, passant per Sant Bartomeu) com 
a pista d’entrenament d’atletisme urbà.

•	 Elaborar, implementar i promocionar circuits d’activitat física i rutes esportives, per a tots els perfils (edats, nivells 
esportius, etc.).

•	 Posar facilitats i valorar, amb cura i rigorositat, la cessió de les instal·lacions esportives del municipi, pel que fa a 
la realització d’actes i activitats esportives a la zona, tenint sempre present i prioritzant els valors esportius que 
defensem.

Diversitat esportiva
•	 Fer plans específics de desenvolupament de modalitats esportives específiques del nostre entorn, bàsicament 

relacionades amb la muntanya i la natura.

•	 Promoure que la pràctica esportiva en edat escolar sigui de tipus poliesportiu fins als 10 anys.

•	 Recuperar les modalitats esportives i els jocs tradicionals catalans.

•	 Establir criteris de discriminació positiva a favor de les dones per promoure la seva presència a l’activitat esportiva 
del municipi.

•	 Implantar la Nit Esportiva.

•	 Exercir com a capital de les curses de muntanya.
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Activitats esportives 
Idealment, seria recomanable establir un calendari d’activitats anual, de manera que, en primer lloc, es distribueixin 
uniformement en el temps, no es trepitgin entre si i es pugui visualitzar i donar conèixer clarament les que s’organitzen i 
s’acullen al municipi amb caràcter anual i regular. És bo que en totes les activitats esportives s’actuï en correspondència 
amb la ciutadania. 

Així mateix, cal preservar les activitats més antigues i amb caràcter genuí i històric que s’organitzin al municipi, si 
bé cal tenir també la capacitat crítica per reorientar-les, si fos necessari. Una altra opció que és motiu de treball és 
l’establiment oficial de trofeus de ciutat, de poble, que identifiquin clarament l’acció de govern i el municipi en la 
promoció d’un esport concret i d’una activitat competitiva concreta.

En tot moment el que cal és molt diàleg amb tots els promotors, tan públics com privats, per crear sinergies i estratègies 
de ciutat i no individuals. Les entitats berguedanes s’han de sentir recolzades en la organització d’esdeveniments 
esportius. 

Justícia
En general, la ciutadania coneix prou bé el sistema sanitari, l’educatiu, l’assistencial o el laboral, però, en canvi, el sistema 
de Justícia és molt poc conegut i és vist a vegades amb recel i a vegades con a panacea de la resolució dels conflictes. 
Cal conèixer l’estructura democràtica del procés, com a mecanisme de resolució dels conflictes, les possibilitats que té, 
però també els límits i les dificultats de la solució jurisdiccional dels conflictes d’interessos. Des d’Esquerra, propugnem 
incrementar l’educació de la ciutadania en matèria de Justícia, la intervenció de la societat civil en la solució 
dels conflictes, la implicació en la cerca de la justícia dels grups socials i la multiplicació dels òrgans de recerca i 
consultius.

D’altra banda, les administracions locals han de configurar, sota uns criteris mínims de qualitat, els diversos serveis 
d’atenció i d’orientació a la ciutadania mitjançant una gestió directa o indirecta de la Justícia. Cal procurar un mínim 
d’assessorament generalista o especialitzat en la defensa dels drets de la ciutadania. Així, s’ha d’establir l’exigència 
d’una qualificació professional i una experiència prèvia mínima a les persones que prestin el servei. Aquests serveis han 
de promoure les vies de resolució extrajurisdiccional dels conflictes, en especial, la mediació, la conciliació i l’arbitratge, 
i han d’establir progressivament mecanismes de prestació de forma telemàtica o telefònica. Amb l’objectiu d’assegurar 
la prestació d’un servei homogeni i de qualitat en tots els àmbits, s’ha de promoure la coordinació amb altres serveis 
d’atenció a la ciutadania d’altres administracions públiques.

Respecte l’arbitratge de consum, és bo que les administracions públiques el promoguin i en siguin exemple. Cal imposar 
l’obligació, en l’àmbit de les respectives competències, que les empreses públiques sotmeses al dret privat estableixin, 
en les condicions generals de contractació i en els contractes amb les persones consumidores, clàusules d’adhesió o 
de compromís a l’arbitratge de consum, per a la resolució dels conflictes i reclamacions derivades de la prestació dels 
seus serveis.

Els òrgans de contractació administrativa han d’incorporar l’adhesió a l’arbitratge de consum com a condició d’execució 
en l’adjudicació de contractes de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics i empreses. A més, pel que fa 
a les entitats o empreses privades que gestionin serveis públics, serveis d’interès general o serveis universals en règim 
de concessió, cal promoure que, en els plecs de condicions, s’inclogui l’obligació que en els contractes amb persones 
consumidores es prevegi l’adhesió a l’arbitratge de consum. D’aquesta manera, les entitats i empreses podrien gaudir 
d’un segell de qualitat i quedaria en mans dels consumidors sotmetre’s o no a l’arbitratge.

Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, han de considerar l’adhesió a 
l’arbitratge de consum com a mèrit objectiu en la valoració de premis a la qualitat que tinguin establerts o puguin crear. 
El distintiu que acredita l’adhesió a l’arbitratge de consum s’ha de considerar com a distintiu de qualitat. L’empresariat 
adherit al sistema arbitral de consum hauria d’informar les persones consumidores de la seva adhesió a l’arbitratge 
mitjançant aquest distintiu.
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En un altre ordre de coses, vivim una excessiva tendència a la judicialització dels conflictes com a via preferent o 
exclusiva. 

En l’àmbit civil i mercantil, les polítiques públiques vigents en matèria de Justícia —en temes com ara l’orientació jurídica 
i la justícia gratuïta— i la política legislativa actual creen expectatives falses sobre la solució jurídica de conflictes 
d’interessos, que no sempre tenen transcendència jurídica i inciten i afavoreixen la judicialització dels conflictes respecte 
a altres solucions, com ara l’autocomposició preventiva, la negociació o la transacció. 

El dret comparat apunta en aquesta direcció, com a França —amb les maisons de droit— o a Alemanya —amb els 
serveis socials jurídics primaris. El nou sistema s’ha d’establir sobre la base de l’oferiment integrat dels serveis de 
resolució alternativa de conflictes —orientació i assessorament, mediació, conciliació, arbitratge de consum, etc.—, que 
s’han d’estructurar de manera coordinada i conjunta entre totes les administracions que els ofereixen, fonamentalment 
l’Administració local.

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Assegurar la prestació d’un servei homogeni i de qualitat en tots els àmbits i promoure la coordinació amb altres 
serveis d’atenció a la ciutadania d’altres administracions públiques.

•	 Promoure les clàusules d’adhesió o de compromís a l’arbitratge de consum per a la resolució dels conflictes i 
reclamacions derivades de la prestació dels serveis de les empreses privades que gestionin serveis públics.

•	 Implicar l’Ajuntament en la resolució dels conflictes sota uns criteris de qualitat, per reduir la judicialització.

•	 Apostar per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integrat dels diferents serveis de solució de conflictes, 
inclosa la funció decisòria, estructurada de manera coordinada i conjunta amb la resta d’administracions.

Cooperació i solidaritat
Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant ha entrat en una profunda crisi mundial, i les 
conseqüències econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals han afectat greument milions de persones. Una 
situació que ha empitjorat en la mesura que la crisi financera també ha afectat els compromisos dels països del 
nord, donants tradicionals d’ajuda oficial al desenvolupament, provocant una forta retallada en el finançament del 
desenvolupament per als països més empobrits. 

A Catalunya, l’extrema dreta ha popularitzat el discurs de “primer els de casa”, que segmenta el principi de solidaritat 
en funció de si s’aplica localment o internacionalment, als nascuts dins o fora del país, i als que professen unes creences 
més o menys allunyades de les de la majoria. Aquests discursos reivindiquen tancar l’aixeta, com si la cooperació fos un 
privilegi que “ara no toca”, obliden que la solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim, i que la 
cooperació és un acte de responsabilitat i coherència més que de generositat i prestigi.

D’altra banda, l’aprovació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local aprovada pel govern del PP 
ha determinat la cooperació com una competència impròpia dels ens locals, limitant o eliminant les partides en aquest 
àmbit.

Aquesta situació ha posat en risc el model català de cooperació municipalista, un model que va néixer fa 35 anys i que 
avui està en crisi, com també ho està el principal referent de la cooperació internacional municipalista a casa nostra, 
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que els darrers 4 anys ha disminuït el pressupost en un 30 % i que, 
fruit de repetides crisis institucionals, no ha sabut donar respostes.

I, en aquesta crisi, hi tenen molt a veure la manca de resultats tangibles, l’aparició d’algunes males pràctiques i la poca 
connexió del teixit solidari català amb una ciutadania que no percep les polítiques de cooperació com una prioritat 
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per als municipis en temps de crisi, ja sigui perquè no s’ha rendit comptes davant la ciutadania o perquè la tasca de 
sensibilització feta fins ara no ha estat prou eficaç.

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer marxa enrere en el 
finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de cooperació transformador que, al sud, 
acompanyi processos locals per eradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries 
i, al nord, ajudi a construir una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament.

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals i adherir l’ajuntament a 
la Xarxa de Compra Pública Ètica.

•	 Dedicar un percentatge dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat 
internacional. Elaborar un pla estratègic municipal de cooperació i solidaritat en què es fixin els objectius, les 
prioritats, les modalitats i l’escenari econòmic del mandat.

•	 Impulsar el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el desenvolupament dels països d’origen 
de la població nouvinguda, tot vinculant el teixit associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i prioritzant 
l’actuació de cooperació amb els seus països d’origen.

•	 Activar mecanismes d’avaluació i seguiment de les actuacions dutes a terme en matèria de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat internacional.

•	 Desplegar campanyes de sensibilització, millorar els mecanismes de transparència i activar canals per a la rendició 
de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb el desenvolupament, la 
cultura de la pau i els drets humans amb les polítiques de solidaritat.

•	 Participar en la refundació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per convertir-lo en una eina útil 
per als reptes del sector, i recuperar el suport ciutadà a les polítiques de cooperació i solidaritat internacional del 
municipalisme català.

Gent gran
El principal objectiu de les Administracions en general i, en particular, la més propera al ciutadà que és l’Ajuntament ha 
de ser promoure la millora en la qualitat de vida dels seus ciutadans i, en el cas que ens ocupa, en la vida dels ciutadans 
de més edat.

Hem d’aconseguir, d’entrada, que sigui les mateixes persones qui proposin, demanin i participin en les decisions. La 
gent gran s’ha de sentir partícip per exercir drets i deures, sense oblidar, però, la interrelació amb les persones de 
diferents generacions. Aquest és un punt essencial perquè la gent gran es mantingui connectada amb la societat que 
els envolta i participi, d’una manera activa, en tot el què s’esdevé.

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Afavorir la participació de la gent gran en les polítiques que els afectin. Cal consultar-los abans de prendre 
decisions.

•	 Impulsar la relació entre generacions. Això els mantindrà en contacte amb la realitat de la ciutat, enriquirà el 
teixit associatiu i ajudarà les generacions posteriors. L’experiència és més que un grau! En aquest sentit, poden 
ser molt vàlids els programes “L’aprenentatge servei (APS)”: és una proposta educativa que combina processos 
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d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot 
treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social. La relació circular que s’estableix entre 
l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge 
millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè 
allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció. Exemples de tallers intergeneracionals: Compartint 
memòries - Mai és massa tard per la informàtica - Aprenent amb els avis - Viu intensament la música - Projecte 
teixidores - Receptes d’ahir i d’avui...

•	 Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats. Cal mantenir el bus urbà i cal millorar-ne les parades dotant-
les de bancs per seure. S’ha d’accelerar el pla de mobilitat que s’està aplicant per aconseguir una ciutat més pensada 
per les persones i no tant pels cotxes. Hem d’aconseguir pacificar Berga. Adaptar els carrers per fer-los accessibles 
a tothom és una prioritat (voreres amb rampes, baranes a totes les escales, semàfors acústics, senyalitzacions per 
gent amb poca visió...)

•	 La ciutat ha de ser “amable” amb els seus ciutadans. L’espai públic, riquesa de tots. L’ajuntament ha de vetllar 
perquè tots els ciutadans s’hi sentin a gust. En el cas de la gent gran, un exemple molt concret: cal posar serveis 
de WC públics en més llocs de la ciutat (zona centre-carrer Major, Sta. Eulàlia, Pg. de la Pau) i mantenir-los nets i 
en condicions (un molt bon exemple és la col·laboració amb l’associació de veïns de la Font del Ros. Ells es cuiden 
d’obrir i tancar els lavabos públics).

•	 Afavorir el voluntariat actiu. En aquest sentit, proposem el networking d’entitats cada començament d’any per 
interrelacionar entitats i fer-les cooperar entre si. De la col·laboració segur en sortiran propostes i sinergies.

•	 Potenciar l’atenció domiciliària per donar millor qualitat de vida i, com a objectiu més a llarg plaç: habitatges 
tutelats.

El sistema de salut que tenim a Berga cobreix totes les necessitats?

El nostre projecte de ciutat està emmarcat dins el projecte Berga Ciutat Saludable. En aquest sentit doncs, les propostes 
que es fan per la resta de ciutadans també engloben i tenen en compte les específiques per diferents col·lectius: gent 
gran, jovent, infants... però pensem que el bloc de la gent gran serà un dels més beneficiats per la nostra aposta. Si 
tenim una administració que vetlla per la salut de tots els ciutadans, les polítiques, les accions, l’urbanisme... tot anirà 
encaminat en aquest sentit. 

Berga, ciutat saludable vol dir que s’ha de modificar els hàbits de vida, que s’ha d’afavorir l’esport i la vida a l’aire lliure 
en contacte amb la natura. Que l’alimentació (part molt important per trobar-nos bé) ha de ser variada i saludable 
(productes de proximitat, ecològics, etc). Que els professionals de la salut ens han d’oferir tractaments que ens aportin 
millores per mantenir-nos sans. Que els establiments turístics (restaurants, hotels, comerços...) han d’oferir alternatives 
més sanes per a tothom qui ens visiti (oportunitat de negoci). 

Serem un punt de referència a Catalunya com a ciutat que cuida els seus ciutadans i on el visitant es trobarà millor!

Participació ciutadana i moviments socials 

Participació ciutadana 
Parlar de participació en una democràcia podria semblar una quimera, si no fos perquè les mateixes democràcies 
representatives tenen també les seves limitacions i, sobretot, necessiten ser permanentment validades per les persones 
a qui pretenen representar i servir. En un context de manca de credibilitat de l’acció política en general i de la cultura 
de l’efímer, és imprescindible que des de l’àmbit municipal es potenciïn i es revitalitzin tots els espais i fórmules 
participatives que promocionin, facilitin i coresponsabilitzin el conjunt de la ciutadania en els afers públics de la seva 
comunitat convivencial. 
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L’ideari republicà d’Esquerra ofereix al conjunt de la societat catalana un magnífic patrimoni conceptual i instrumental 
per- què la pròpia societat vagi guanyant espais de sobirania en l’exercici diari de la democràcia. No es poden construir 
ciutats ni pobles a partir de dinàmiques dels uns contra els altres o dels uns al marge dels altres. La ciutadania es 
construeix amb els uns i els altres en benefici de l’interès comú. Tot allò que no vagi en aquesta direcció afebleix la 
democràcia i, per tant, en el nostre país, la consciència nacional i social. 

Ara bé, a l’hora de propiciar processos i espais participatius, és essencial que tinguin uns nivells de credibilitat 
imprescindibles. Aquests vénen donats per la percepció que en tinguin els agents participatius. Cal conjugar 
representativitat formal i legal, que ve donada pels processos electorals de sufragi universal i per les formes de 
representació �no electorals” però que compten amb tota la formalitat institucional que correspongui i, alhora, són 
plenament assumides per consens de la part de la ciutadania que en forma part. En aquest sentit, Esquerra promourà la 
creació de dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la ciutadania, mitjançant la creació de consells 
sectorials i veïnals de participació que tindran en el consell de ciutat la seva màxima representació.

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Revisar el reglament d’organització municipal (ROM), amb vista a adaptar-lo a les noves necessitats i donar la 
flexibilitat suficient per incorporar elements de democràcia deliberativa i directa i més implicació de la societat civil 
organitzada i la ciutadania en general a la política municipal.

•	 Creació del Consell de Participació i Assessorament Ciutadà (CPAC) que tindrà com objectiu ser un òrgan ciutadà 
de seguiment dels acords presos als Plens Municipals i a les Juntes  de Govern i a la vegada serà un espai per 
fer propostes d’interès i que preocupin a la ciutadania. El Consell estarà format per diversos ciutadans, d’àmbits 
diferents, per tal de ser el màxim representatiu possible. 

•	 Impulsar el primer pressupost participatiu de la història de l’Ajuntament de Berga que haurà de ser elaborat 
amb la participació de les grups polítics, entitats, associacions de veïns i la ciutadania amb el suport dels serveis 
econòmics de l’Ajuntament. L’objectiu és confeccionar un pressupost que sigui el màxim consensuat possible. 
Aquesta proposta també inclou la publicació de l’execució del pressupost trimestralment, ja que ara es fa de forma 
anual, i això facilitaria el seu seguiment i compliment. 

•	 Creació de la web de “Govern Obert” que serà una eina on els ciutadans podran trobar tota la informació i dades 
d’interès de la ciutat amb l’objectiu de la transparència, la participació i el bon govern. El portal serà intuïtiu i 
entenedor, i es podran consultar dades com la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, l’execució del pressupost, 
les retribucions dels càrrecs, l’agenda de l’alcaldessa, entre d’altres.     

•	 Reduir el temps de resposta a totes les peticions i escrits dels ciutadans ja que actualment hi ha un dèficit en 
aquest sentit. Cal aplicar tots els mecanismes per fer una administració eficient i eficaç.

•	 Exercirà la “tolerància zero” amb les males pràctiques i la corrupció. Tots els membres de la candidatura d’esquerra 
es comprometen a dimitir en el cas de qualsevol imputació per corrupció o irregularitats relacionades amb l’exercici 
del càrrec que s’ostenta. 

•	 Establir plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania, per fer efectiu el dret a la transparència 
i al bon govern, mitjançant portals web de transparència amb tota la informació rellevant (accés permanent, obert 
i comprensible a la informació pública rellevant).

•	 Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació en els temes rellevants 
que afectin el municipi, amb especial sensibilitat per les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i 
beneficien el conjunt de la població.

•	 Dotar la ciutadania de les eines i de la formació (evitant la fractura digital) per treure el màxim partit a aquestes 
noves polítiques.

•	 Assajar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes...

•	 Assegurar que hi hagi mitjans públics al servei de la ciutadania i que reflecteixin la pluralitat política i social del 
municipi. Cal garantir-ne la professionalitat i la independència.

•	 Promoure la creació d’òrgans de supervisió i atenció de queixes.
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•	 Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil.

•	 Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i l’ajuntament.

•	 Garantir l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a l’activitat municipal, mitjançant l’oficina 
d’atenció a la ciutadania.

•	 Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model en què els contractes programa siguin 
l’eix de la relació, allà on sigui possible.

•	 Publicació de la situació patrimonial i de rendes dels regidors i alts càrrecs de l’Administració local, al començament 
i al final del mandat.

•	 Compromís d’especial visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació de concursos d’obres i serveis.

•	 Taules de contractació d’obres i serveis oberts a la representació ciutadana i als mitjans de comunicació.

•	 Compromís de visualització dels criteris d’atorgament de subvencions i publicació de les entitats subvencionades 
i de l’import corresponent.

•	 Rendiment de comptes de la destinació i de les actuacions de les entitats subvencionades.

•	 Compromís de publicitat, a la web o en els mitjans públics municipals, de la convocatòria de places per a nous 
contractes a l’Administració.

Moviments socials 
Una de les característiques dels moviments socials és el coneixement i el treball de proximitat que duen a terme aquests 
moviments, la detecció de problemàtiques i dels dèficits del nostre municipi, així com la seva capacitat d’organització i 
mobilització social. Detectar i treballar amb aquests moviments permetrà als ajuntaments desenvolupar respostes més 
eficients a les necessitats socioculturals que es generen. 

I Berga, què?
Les nostres propostes són: 

•	 Fomentar, promoure i garantir la participació del teixit associatiu, de la societat civil organitzada i de les entitats 
locals del municipi. 

•	 Garantir l’accés a les noves tecnologies per a totes les entitats que no disposin de prou recursos econòmics, 
materials i humans. 

•	 Establir un canal de comunicació i coordinació entre l’ajuntament i el municipi en tots els temes en què la societat 
s’organitzi mitjançant associacions o moviments de caràcter cívic i local. 

•	 Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació en els temes rellevants 
que afectin el municipi, sent especialment sensibles a les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i 
beneficien el conjunt de la població. 

Democràcia econòmica
La democràcia econòmica és el conjunt de principis i pràctiques basades a estendre l’aplicació de la democràcia a 
l’àmbit econòmic, defugint les visions que la volen limitar a l’àmbit polític. Les empreses orientades a la democràcia 
econòmica —que tenen la voluntat d’operar en un entorn de mercat respectuós amb les regles de la lliure competència— 
tenen com a principis bàsics la copropietat o propietat compartida del capital amb els treballadors (propietat social o 
col·lectiva) i la democràcia com a mecanisme de legitimació del seu funcionament i dels seus òrgans de direcció. Partim 
de la premissa que la democràcia econòmica contribueix poderosament que la predistribució que efectuen els mercats 
sigui més equitativa. En aquest sentit, vol ser una contribució rellevant a l’esforç per donar una resposta estructural a 
les injustícies més estructurals del sistema capitalista. 
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Amb una sòlida tradició a Catalunya, i desenvolupada en paral·lel amb altres pràctiques com el republicanisme o el 
federalisme, la democràcia econòmica engloba àmbits diversos com el cooperativisme, l’economia social i solidària, les 
finances ètiques, el consum responsable o el mercat social. Així, per exemple, en l’actual context de crisi, l’economia 
cooperativa, i gràcies a la triple participació dels treballadors en la propietat, la gestió i els resultats de les empreses, 
s’ha mostrat capaç de mantenir i generar llocs de treball estables i arrelats al territori. 

A banda d’aquests àmbits, caracteritzats per la iniciativa de la societat civil, també des de l’àmbit de les polítiques 
públiques es poden desenvolupar i acompanyar els principis de la democràcia econòmica mitjançant diverses accions. 

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Contribuir a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’economia social i solidaria. 

•	 Contribuir, d’acord amb les capacitats i les competències de l’administració local, al desenvolupament d’un balanç 
social (o sistema de balanços socials) públicament reconegut, flexible i transparent, capaç d’avaluar el grau de 
compliment dels principis de la democràcia econòmica en qualsevol organització productiva, financera o de consum. 

•	 Cooperar amb les entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit a l’hora de desenvolupar les activitats financeres 
de les institucions públiques. 

•	 Foment del consum responsable, entès com el consum de productes i serveis de l’economia cooperativa i l’economia 
social i solidaria. 

•	 Fomentar el consum responsable en els processos de compra pública, com per exemple en l’àmbit de la compra 
d’electricitat o de la telefonia, aprofitant les experiències cooperatives en el sector. 

•	 Impulsar i normalitzar l’ús de clàusules socials en els concursos i processos d’adjudicació de contractes públics. 

•	 Incentivar la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis públics. 

•	 Impulsar noves fórmules de partenariat entre l’Administració pública i les empreses de l’economia social per a la 
gestió de serveis de responsabilitat pública, incentivant la cooperació i la coresponsabilitat publicoprivada. 

•	 Incentivar, mitjançant processos de contractació i compra públiques, empreses i organitzacions que es comprometin 
a millorar el mercat laboral tant pel que fa a l’estabilitat dels llocs de treball com pel que fa a la convergència dels 
salaris, contribuint a la dinamització de l’economia local. 

•	 Establir mecanismes eficients de participació en l’elaboració dels pressupostos dels ajuntaments i les entitats 
supramunicipals 

•	 Adoptar eines que permetin augmentar el grau de transparència tant pel que fa a l’elaboració dels pressupostos 
com pel que fa a l’execució, propiciant la motivació en la participació i implicació en les decisions. 

•	 Dur a terme programes de difusió de l’economia social i solidaria per augmentar el grau de coneixement entre els 
ciutadans, com també els beneficis que s’extreuen per a les persones i per al territori. 

•	 Exercir de punt de informació per als futurs emprenedors cooperatius, orientant-los en la fórmula cooperativa. 

•	 Fomentar la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa d’un entramat econòmic local.
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Joventut

Per Esquerra Republicana, les polítiques de joventut han de complir, com a mínim, tres requisits: han de ser transversals, 
és a dir, la regidora i les polítiques de joventut han d’estar coordinades amb la resta de regidories de l’Ajuntament; han 
de ser planificades, establint un horitzó per saber cap a on anem; i han de ser participatives, és a dir, els joves han de 
ser els protagonistes. 

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Elaborarem el Pla Local de Joventut (2015-2018) a través d’un procés de participació amb la joventut i les entitats 
de Berga. Aquest pla ha de servir de full de ruta de les polítiques de joventut a la nostra ciutat. 

•	 Obrirem el local de joventut situat al Carrer Mossèn Espelt, no només com a lloc de trobada dels joves sinó també 
com a espai creatiu i emprenedor on es puguin desenvolupar les idees i el talent de la seva generació. 

•	 Abans d’obrir el local farem un pla d’usos amb la participació del jovent per saber què hi volem fer, com ho volem 
dinamitzar i quins recursos disposem.

•	 Situarem en el local de joventut el serveis de joventut de l’Ajuntament de Berga i del Consell Comarcal per evitar 
duplicitats de serveis i oferir un millor assessorament als joves de la comarca. 

•	 Impulsarem la relació entre les universitats i el teixit econòmic de la comarca per establir mecanismes que 
facilitin les signatures de convenis perquè els joves que ho desitgin puguin fer pràctiques a les empreses de la 
ciutat. 

•	 Pressionarem a la Generalitat i al Departament d’Educació perquè a la nostra ciutat es puguin impartir més cicles 
formatius de Grau Superior, ja que actualment només n’hi ha un. 

•	 Farem que els joves estiguin representats i participin en tots els òrgans i àmbits municipals, com per exemple al 
Consell de Participació i Assessorament Ciutadà (CEPAC). 

•	 En l’àmbit de la cultura promourem la implicació dels joves en l’Institut Municipal de Cultura de Berga (IMUCBE) i 
promocionarem des d’aquest organisme les activitats artístiques dels joves, sigui en la seva publicació o execució.

igualtat

Des d’Esquerra Republicana defensem una ciutat i unes institucions sense cap tipus de discriminació. La diversitat ens 
enriqueix i ens fa és madurs coma societat. Berga serà un millor lloc per viure si la fem justa i cohesionada. És per això 
que en matèria de polítiques de dones, LGTB i migració proposem: 

I Berga, què?
•	 Defensar la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits i espais municipals. 

•	 Promoure la participació de les dones en la vida pública de la ciutat. 

•	 Incorporar els criteris de paritat en tots els òrgans municipals. 

•	 Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista en les comunicacions externes i internes de l’Ajuntament. 

•	 Posar en marxa el Pla Local en contra l’Homofòbia on es defineixen les polítiques LGTB per al municipi. 

•	 Treballarem amb la taula de nova ciutadania per acabar amb els prejudicis contra els immigrants a través de la 
Xarxa Antirumors. 
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Administració eficaç 
La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat immobiliària han posat les hisendes 
locals en una situació francament precària i, en alguns casos, desesperada. Per tant, un cop més, cal reivindicar un nou 
model de les finances locals que es materialitzarà amb la nova Llei d’hisendes locals. Tot i això, en aquest escenari 
és important mantenir l’austeritat i, sobretot, una gestió eficaç dels recursos públics. Uns ajuntaments sanejats ens 
permetran fer front a nous projectes d’inversió importants i necessaris per al desenvolupament econòmic del nostre 
país. 

És indubtable que els ens locals, en el proper mandat, han de continuar aplicant, com la resta de sectors de 
l’Administració, mesures de racionalització de la despesa pública. Així mateix, l’Esquerra municipal ha de caracteritzar 
les seves propostes per l’expressió d’una veritable vocació d’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i transparència 
en la gestió dels recursos públics, amb un impuls decidit envers mecanismes que millorin el control democràtic dels 
comptes locals i, més concretament, promoure els portals web d’informació accessible i dels processos d’obertura de 
dades. Amb aquests instruments s’apropa l’execució del pressupost a la ciutadania i aquesta pot tenir coneixement, fil 
per randa, de la destinació dels recursos públics. També, cal fer palès que les TIC són una eina per a la modernització 
de l’Administració i permeten incrementar l’eficiència, de manera que impliquen una millora de la qualitat en la prestació 
dels serveis públics i un apropament a la ciutadania. 

Administració electrònica, una administració de tots 
Per tenir una actitud més agosarada, i el context municipal ho permet, hauríem de tendir cap a conceptes com govern 
obert, que englobarien aquests eixos, la majoria dels quals són possibles gràcies a les possibilitats que avui en dia ens 
ofereixen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Desenvolupar la implantació de l’Administració electrònica a fi de millorar l’atenció al ciutadà i que aquest pugui dur 
a terme la majoria de tràmits amb l’Administració electrònicament. 

•	 Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per a l’obertura de noves empreses. 
•	 Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania. 
•	 Promoure la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, orientació i acompanyament de 

projectes, com ara la factura electrònica i, alhora, aconseguir que es disminueixi el risc de fractura digital entre el 
teixit empresarial, de manera que es facilitin els negocis en xarxa. 

•	 Promoure les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar personalment i professionalment. 
•	 Promocionar iniciatives empresarials des de l’ajuntament per reconvertir la clàssica economia industrial en 

economia del coneixement. Impulsar plans locals d’innovació. 
•	 Impulsar els programes de formació, amb més implicació publicoprivada en el disseny, fent que la formació no 

només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt 
termini. 

•	 Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les ACTIC— per uniformitzar els nivells de 
competències de la ciutadania. 

•	 Modernització de les TIC als consistoris, aprofitant-les per aconseguir un estalvi econòmic important i més 
simplificació administrativa. 

•	 Reducció dels costos TIC mitjançant els mecanismes de la compra agregada. 
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•	 Fomentar l’ús de les TIC entre el personal al servei de les administracions locals. Apostar per les certificacions 
digitals com a manera de relacionar-se entre la ciutadania i l’Administració. 

•	 Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne l’ús entre el conjunt dels ciutadans i les empreses 
locals, i també l’ús de les eines que posa a disposició el Consorci AOC per treure’n el màxim profit. 

•	 Impulsar un pla de seguretat TIC a l’ajuntament. Aprofitar els coneixements i l’assessorament que proporciona el 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). 

•	 Garantir a tota la població l’accés a Internet, fins i tot als llocs més allunyats dels centres urbans. Potenciar les 
xarxes socials i crear-ne de noves. 

•	 Promoure la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsar els tràmits administratius i mecanismes 
electrònics per promoure la participació i l’interès de tothom en els afers públics, així com l’accés a la informació 
relativa a l’activitat municipal. 

Pressupostos i fiscalitat 
I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Tendir a la justícia, la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de mecanismes 
que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament i econòmica. En aquest sentit, es preveu 
utilitzar mecanismes com ara les subvencions i exempcions per a determinades situacions personals o familiars del 
subjecte passiu (desnonaments o situacions de pobresa extrema). Complementàriament, es promourà la tarifació 
social a les taxes i preus públics per accedir als serveis públics. D’aquesta manera, aconseguirem els objectius 
bàsics d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable. 

•	 En el marc dels plans de participació ciutadana, promoure la implantació progressiva dels pressupostos participatius, 
inicialment, pel que fa a les despeses, a fi que la ciutadania pugui decidir alguns aspectes dels pressupost municipal 
amb l’objectiu de buscar la coresponsabilització de la població en la gestió pública. 

•	 Evitar taxes d’obertura de negoci desproporcionades, especialment per a les pimes. 

•	 Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a la promoció de l’activitat econòmica 
local i a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

•	 Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals. 

•	 Facilitar la transmissió familiar de l’activitat empresarial. 

•	 Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida a destinar els increments 
d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit local.

•	 Cal modificar les ordenances fiscals per adequar-les a les propostes de la Generalitat de Catalunya quan a 
bonificacions en matèria de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i altres bonificacions o reduccions en taxes i preus 
públics i equipaments municipals, per a les famílies nombroses i monoparentals.

Turisme 
El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys a la nostra ciutat i ha esdevingut un punt 
fort de l’economia berguedana. En aquest sentit, entenem el turisme com una font d’ingressos, però també com 
un fet cultural que promou la interrelació de les persones de diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra 
cultura i manera de ser al món. D’altra banda, cal posar en valor la vinculació del turisme amb el fet nacional català, 
l’anomenat turisme identitari. I també cal buscar les sinergies amb el territori, no només en el nostre municipi.  
Des d’Esquerra Republicana apostem perquè els Països Catalans, i els seus pobles i ciutats, reactivin la capacitat 
productiva del sector turístic i consolidin el país com a destinació capdavantera a Europa en general i a la Mediterrània 
en particular. Catalunya es troba en condicions d’exercir un lideratge en matèria de desenvolupament turístic, basat 
en la planificació del coneixement, la qualitat i la diversitat de productes i destinacions, que facin de la innovació i la 
sostenibilitat els seus eixos motors.
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I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Promoure un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat 
econòmica, social, cultural i mediambiental. 

•	 Afavorir el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector turístic i del conjunt de les seves empreses 
i activitats, per millorar-ne la contribució a la riquesa i l’ocupació del territori, desenvolupant sectors clau i trets 
diferenciadors de Berga, com la cultura i el patrimoni (vegeu Centre d’Interpretació de la Cultura Popular, apartat 
Cultura). 

•	 Consolidar un model de promoció turística públic i privat, amb capacitat de resposta, adaptació i orientació vers la 
demanda. 

•	 Vetllar per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l’ocupació i la gestió dels impactes socials, culturals i 
mediambientals de l’activitat turística. 

•	 Fomentar el desenvolupament territorial de productes turístics diferenciats i competitius vinculats a la identitat i 
al patrimoni cultural tangible i intangible del municipi. 

•	 Elaborar un projecte turístic responsable per al municipi a partir de les potencialitats naturals, culturals, patrimonials 
i econòmiques, dins del marc de turisme sostenible definit per l’Organització Mundial del Turisme: respectuós amb 
el territori, promotor de desenvolupament integral i consolidador de la identitat nacional, amb tots els elements de 
singularitat possibles, i d’acord amb les directrius i polítiques nacionals turístiques. 

•	 Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi basades en la identitat i la creativitat de la seva 
ciutadania —turisme literari, històric, genealògic, paisatgístic, gastronòmic... 

•	 Entendre la promoció de Berga com una conjunció de valors econòmics, socials, culturals i de lleure. 

•	 Impulsar la taula de turisme local, que permeti prendre decisions conjuntes en el marc de la dinamització turística.  

•	 Potenciar la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i competitivitat del municipi com a destinació turística. 

•	 Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com ara els mercats i les fires, dins l’oferta turística del 
municipi. Els mercats i les fires actuen sovint com a motor que atreu el turisme de proximitat i de qualitat. En aquest 
sentit, nosaltres creiem amb la potencialitat de mostra Bergabolet, com a fet diferencial. 

•	 Avançar, amb la col·laboració del Consell Comarcal, amb la xarxa de camins o vies verdes i recuperar els antics traçats 
del carrilet i del tranvia de sang, per donar altres possibilitats i models de desenvolupament turístic al municipi. 
En aquest sentit, també, ja que ens volem posicionar com a capital de les curses de muntanya, cal senyalitzar 
adequadament els camins. Un altre tema que cal tenir en compte és la senyalització dels ports de muntanya pels 
ciclistes de carretera ja que el nostre entorn és molt adequat per la realització d’aquesta activitat esportiva.

•	 Promoure un calendari anual de grans actes comercials i culturals amb l’objectiu de donar a conèixer els municipis 
i que aquests esdevinguin dinàmics. 

•	 Buscar l’aprofitament de l’edifici del CAT per extreure’n tot el rendiment possible. En aquest sentit, cal fer un 
debat profund de l’ús que podem donar a aquest equipament. El projecte original, havia de ser la porta d’entrada 
a la ciutat, servint d’oficina de turisme i petit centre d’interpretació de la cultura popular catalana. Cal reprensar 
l’equipament. Cal establir ponts de diàleg amb el consell comarcal per veure si es possible establir-lo com a oficina 
de turisme comarcal.

•	 El nostre projecte de desenvolupament econòmic i turístic és BERGA, CIUTAT SALUDABLE: tenim l’oportunitat  
i la possibilitat de convertir Berga en una ciutat de referència quant a la salut, entesa d’una manera molt àmplia i 
completa, no només com l’absència de malaltia. Els factors que tenen més influència per a poder gaudir d’una bona 
salut són els hàbits i els estils de vida saludables. Implementarem plans d’educació per a la salut que impliquin les 
escoles, les famílies, les associacions, les entitats de la ciutat i el teixit econòmic, per tal de promoure, entre d’altres, 
l’alimentació saludable, l’increment del consum de productes ecològics i de proximitat, la pràctica de l’esport, 
l’ampliació de l’oferta d’activitats de promoció de la salut a la natura i la gastronomia saludable. Aquests plans 
seran cabdals en la nostra acció de govern, perquè ajudaran a la promoció econòmica de la ciutat i de la comarca 
tot creant oportunitats de negoci. L’hospital, com a centre de referència assistencial, i els CAPs han de tenir un 
paper fonamental en aquest projecte.
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•	 Berga ha de ser capaç de liderar el potencial que, com a comarca, té. Tots aquests elements ja els tenim actualment, 
el què hem de fer és, posar-los en valor, coordinar-los i liderar-los. En aquest sentit, cal remarcar la potencialitat del 
nostre projecte cultural del Centre d’Interpretació de la Cultura Popular Catalana (vegeu pàg. 18) que ens ha de 
garantir la singularitat per fer de Berga un referent al món.

Comerç
La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, amb una pluralitat d’oferta competitiva 
i equilibri entre formats és una peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu 
de la nostra ciutat. En aquest sentit, l’articulació i el reforçament dels eixos comercials urbans, així com la promoció 
i la millora de les polaritats comercials substantives, basades en l’oferta de producte de consum quotidià, han de ser 
les línies definitòries de l’activitat municipal d’Esquerra. Amb aquest objectiu, pren força dotar els municipis de nous 
instruments, com ara les Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana, a semblança dels Business Improvement 
Districts que es coneixen en el món anglosaxó com una forma habitual de gestió de les àrees comercials de les grans 
ciutats, en la qual tant els actors privats com els comerciants i les empreses assumeixen el rol de gestors d’una àrea 
determinada, de manera que s’estableix una fluïda col·laboració publicoprivada per gestionar l’espai. Els objectius 
que persegueix aquest ens són promoure i dinamitzar l’àrea comercial, millorar-ne la gestió, oferir serveis i cercar 
sinergies positives. La iniciació és voluntària dels mateixos comerciants i es tramita per mitjà d’una consulta en la 
qual els mateixos comerciants i empresaris de la zona afectada decideixen si la volen constituir o no. A posteriori, la 
pertinença a aquest ens és obligatòria per a tots els comerciants i empreses, que hauran de sufragar una taxa. Per dur 
a terme aquest ens, caldrà desenvolupar una llei del Parlament de Catalunya que introdueixi aquest nou mecanisme en 
el nostre ordenament jurídic. 

Mentrestant, però, caldrà continuar potenciant l’associacionisme comercial. El treball estret entre aquestes associacions 
i l’Administració és un primer esglaó de la col·laboració publicoprivada. 

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del 
municipi. Per això, cal posar al centre de les actuacions urbanístiques la millora i la dignificació del barri vell. 

•	 Revitalització del carrer Major: cal engegar un projecte per fer reviure aquest centre comercial. L’activitat 
comercial genera riquesa per a Berga i vida per al Barri Vell, una vida que no ens podem permetre perdre si no 
volem veure la degradació total d’aquest barri. L’activitat comercial a Berga ha anat evolucionant cap a nous barris 
i, si fem emòria, va començar a la part alta de la ciutat, al barri de Santa Magdalena per anar baixant cap al carrer 
Major. El s XIX, amb l’obertura del que, en un primer moment, es va dir el Vall dels estudis es va obrir la ciutat per a 
la seva expansió. El 1949, es produeix una important transformació amb l’obertura del passeig de la Pau. Amb això, 
volem dir, que la transformació que falta a aquesta ciutat és la oportunitat que genera la Rasa dels Molins, el gran 
repte de transformació de la ciutat pel s XXI. Aquesta obra és la que ha de “relligar” el barri vell amb l’eixample. 
Hem de ser capaços d’analitzar, d’una vegada per totes, aquest fet i posar les bases per un replanteig urbanístic 
seriós i que beneficiï el barri vell i la ciutat. 

•	 Cal dotar el carrer Major de places d’aparcament pròximes i accessibles. Per això, hem d’endegar un procés 
intens de valoració de què fem amb el Mercat Municipal. I cal valorar, extremadament, què fem el “mentrestant” no 
podem desenvolupar els plans urbanístics que creiem necessaris. 

•	 Cal buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants per generar accions d’actuació conjuntes 
(fires, jornades, setmanes temàtiques...). Actualment, el treball conjunt entre l’Agència de Desenvolupament, 
l’Ajuntament i l’UBIC ja s’ha vist que dóna bons fruits: la col·laboració entre entitats sempre aporta més riquesa 
als projectes. No obstant, nosaltres creiem que s’ha de LIDERAR des de l’ajuntament els projectes comercials del 
municipi. El desenvolupament i la promoció econòmica l’ha de portar, directament, l’ajuntament.

•	 Garantir la definició d’un model comercial estratègic, que identifiqui i potenciï els eixos comercials. En aquest sentit, 
cal seguir desenvolupant el Pla de dinamització del Centre Comercial Urbà. Les actuacions que es porten a 
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terme inclouen des de la contractació d’un dinamitazador comercial fins a altres accions de millora i promoció del 
teixit comercial com poden ser: campanyes de senyalització i comunicació, promocions, serveis al consumidor, 
actes d’animació comercial, etc.

•	 L’ajuntament ha de generar sinergies amb el comerç i ha de garantir que l’espai públic estigui el màxim de net i 
cuidat. S’ha de posar una especial atenció en les petites coses: vetllar perquè les cartelleres estiguin endreçades, 
que tinguem papereres a tot arreu i en condicions, posar elements florals (amb la col·laborció a l’hora de fer el 
manteniment dels mateixos comerciants) als carrers, fanals, etc. Cal exigir als propietaris dels immobles un adequat 
manteniment dels edificis i a les companyies subministradores que apliquin adequadament les ordenances.

•	 En aquest sentit, cal dotar al carrer Major de parcs infantils (de petit format) a les places properes.

•	 La caseta que hi ha al Vall (de l’ajuntament) hauríem de ser capaços de trobar-li una utilitat: podem plantejar que 
siguin les oficines de l’UBIC i que actui, també, d’oficina d’informació? El que no pot ser, de cap manera, que estigui 
amb l’estat de degradació actual. Cal trobar-li una utilitat i conservar-lo adequadament o emderrocar-la.

•	 Estudiar la possibilitat de l’aplicació de noves formes de gestió dels centres comercials urbans, que permetin 
superar les limitacions del model actual de dinamització comercial i consolidin la concertació publicoprivada, 
mitjançant l’impuls de les Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana, a semblança dels BID anglosaxons, com 
a comunitats de gestió comuna d’activitats econòmiques mixtes. Actualment, la manera de funcionar de l’UBIC ja 
ens porta, en certa mesura, cap a aquest tipus de funcionament.

•	 L’Ajuntament ha d’adoptar una actitud proactiva en la comercialització de locals buits de planta baixa i ha de 
facilitar la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui possible, les tramitacions amb altres 
àrees municipals.

•	 Promoure la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb especial atenció a les illes de vianants.

•	 S’ha d’establir, també, un debat profund sobre l’activitat comercial durant les festes de la Patum.

Emprenedoria, empresa i treball
Des del municipi, s’ha d’avançar en la garantia del dret subjectiu a l’ocupabilitat. Això implica gestar polítiques d’inversió 
en serveis públics però també en polítiques transversals de millora de l’ocupabilitat de les persones i de promoció 
d’iniciatives generadores d’ocupació. 

En aquest sentit, cal articular els mecanismes adients per garantir la participació a la convocatòria del Departament 
d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per aconseguir els ajuts per emprendre 
accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació. Aquesta xarxa d’orientació 
per a l’ocupació s’articula des de dos nivells diferenciats i complementaris: un primer nivell d’informació i assessorament, 
que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines de treball (SOC, i un segon nivell d’orientació, més especialitzat, que 
es duu a terme en col·laboració amb entitats públiques i privades. 

El dret subjectiu a l’ocupabilitat ha de ser l’eix del model de desenvolupament econòmic i social a l’hora de buscar 
una millor qualitat de vida de les persones, un dels principals objectius que es fixen els ajuntaments d’Esquerra. Al 
segle xxi, els esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la transformació de l’economia tradicional en 
una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i 
d’innovació per a la majoria d’empreses. És en aquest sentit que els ajuntaments d’Esquerra promouen polítiques de 
dinamització de les activitats econòmiques del municipi. 

D’altra banda, l’actual situació del mercat laboral situa l’emprenedoria com una opció cada vegada més atractiva per als 
professionals que busquen però que no troben feina assalariada. Cal que les polítiques municipals creïn l’entorn i les 
condicions propícies per a l’activitat emprenedora, tant afavorint la creació d’espais físics (laboratoris ciutadans, espais 
de cotreball), on els emprenedors puguin compartir els seus projectes, com facilitant-los l’activitat diària o afavorint-ne 
el prestigi social. 
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I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la ciutadania en general, com a hàbits i 
competències clau per a la formació dels futurs components de la societat del coneixement. 

•	 Acostar la tecnologia i el coneixement a la ciutadania i les empreses del municipi per facilitar la comprensió i 
aplicació de la tecnologia a l’activitat quotidiana de persones, emprenedors i empreses. 

•	 Promoure la cultura de l’emprenedoria, de l’esforç, del pensament creatiu, la innovació i el coneixement. 

•	 Establir un programa de potenciació i acompanyament per a les persones que vulguin establir-se en un espai de 
cotreball, donant a conèixer a la ciutadania els potencials dels espais. L’acompanyament de les persones ha de ser 
suficient i qualificat; qui faci l’acompanyament ha de ser un professional i cal establir un nombre màxim d’usuaris 
perquè siguin atesos per cada acompanyant, de manera que pugui resultar eficient. 

•	 Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i les administracions 
per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. 

•	 Promoure la desaparició de barreres administratives de tot tipus, la suma d’imposicions tributàries en aquest àmbit 
per a l’establiment d’empreses.

•	 Dur a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals.

•	 Minimitzar la morositat de les corporacions locals respecte als proveïdors com a primera política de promoció 
econòmica. 

•	 Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a activitats promogudes des dels 
municipis en favor de l’autoocupació de persones aturades. 

•	 Aprofitar les potencialitats dels nostres dos projectes: Berga, capital de la cultura popular i Berga, ciutat saludable.

Empresa i indústria 
Mantenir els polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions...). 

•	 Impulsar la concentració empresarial d’un mateix sector per promoure la creació i la impulsió de clústers. D’acord 
amb la política de clústers, afavorir el manteniment de sòl industrial i potenciar la creació de polígons industrials 
amb els serveis necessaris per poder desenvolupar activitat productiva. 

•	 Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 

•	 Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades al municipi.

Treball 
•	 Promoure el treball social amb baixa qualificació/especialització de persones sense treball, respectant el principi de 

no-substitució de llocs de treball efectius, atenent necessitats socials bàsiques que qui les demana no pot retribuir 
(persones dependents, col·lectius exclosos o en risc...). 

•	 Detecció del nombre de famílies de l’àmbit local de què es tracti que es troben per sota del llindar de la pobresa 
perquè formin part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la plena escolarització, l’alimentació normal, 
l’habitatge i l’acompanyament necessari per a la inserció sociolaboral que calgui. 

•	 Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als col·lectius amb 
risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans 
de 45 anys. 

•	 Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix municipi i les dels municipis veïns, com a via per 
generar sinergies i projectes conjunts. 

•	 Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les empreses que s’implanten a Berga puguin donar 
a conèixer a la resta d’empreses ja existents i a la ciutadania en general. 

•	 Adaptar la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències necessàries per cobrir les vacants de les 
empreses locals. 
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•	 Potenciar la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 

•	 Promoure la contractació responsable, tant a l’ajuntament (fomentant la participació en concursos públics 
d’empreses vinculades a centres especials de treball), com al teixit empresarial i comercial dels municipis, amb 
possibles bonificacions fiscals. 

•	 Establir ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions a col·lectius amb especial dificultat 
d’accés al món laboral. 

Infraestructures TIC 
El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses localitzades als polígons industrials 
tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del territori.

I Berga, què?
Les nostres propostes són:

•	 Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les infraestructures de telecomunicacions en el 
municipi, com són els plans d’ordenació, plans estratègics, plans especials... 

•	 Promoure, en l’obra pública, l’estudi i la inclusió de les infraestructures de telecomunicacions. 

•	 Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per garantir serveis avançats i de qualitat. 

•	 Aprofitament de les xarxes Wi-Fi municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits municipals. 

•	 Promoure les xarxes gratuïtes de Wi-Fi a tot el municipi. 

•	 Elaborar un mapa sonor i d’SMRF —Sistema de Monitorització de Radiofreqüència— per obtenir mesures 
objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat 
a la ciutadania. 

Però les TIC també són la principal palanca de canvi que permet la innovació necessària a tots els àmbits sectorials i, 
per tant, fa que siguin un element transversal imprescindible en la nostra societat.

Ecosistema TIC: 
•	 Treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament de la indústria TIC com a generadora 

d’ocupació de futur. 

•	 Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge que permetin una sortida laboral TIC a professionals d’altres 
sectors. 

•	 Definir línies de treballs específiques que garanteixin la socialització del coneixement i que evitin l’escletxa social 
vinculada a les TIC.

Aplicació de les TIC 
•	 Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la petita i mitjana empresa d’altres sectors per 

fomentar-ne la competitivitat mitjançant les TIC. 

•	 Fer ús de les TIC per a polítiques socials que evitin l’aïllament de les persones i el seu sentit de pertinença i la seva 
atenció social. 

•	 Aplicar les TIC per al foment de la cultura local mitjançant la instrumentalització de les xarxes socials i altres eines 
socialitzadores. 

•	 Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals moderns que permetin detectar i 
solucionar de forma ràpida problemàtiques que esdevenen a l’espai públic.
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Sostenibilitat 
La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i que esdevé un autèntic 
full de ruta per a l’acció política. No podem destriar o separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats de les polítiques 
de transport públic, ni l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un medi saludable, ni 
la gestió dels recursos naturals de l’activitat econòmica. La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, 
com sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de 
debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre 
les possibilitats futures. 

Cada poble i cada ciutat s’ha de veure com un sistema en interacció amb el seu entorn, i aquest punt de vista ha de regir 
el nostre plantejament en dissenyar ciutats i pobles que contribueixin a un nou model de desenvolupament orientat a 
la millora constant de la qualitat de vida de la ciutadania, sota paràmetres i criteris del segle XXI.

En aquest sentit, els municipis de Catalunya, com a primer esglaó en l’organització social i política i com a part 
constituent bàsica del mateix país, han d’afrontar un seguit de reptes que no només tenen a veure amb reivindicacions 
conservadores o basades en un ideal romàntic de manteniment del patrimoni natural o de l’equilibri territorial, que 
també, sinó que són reptes que vénen determinats per factors estructurals del nostre model socioeconòmic i que 
afecten de manera palesa el territori, la qualitat de vida i la disponibilitat dels recursos immediats, fins a posar en 
entredit la viabilitat del funcionament actual.

Ja no és qüestió de “comptabilitzar” desenvolupament i sostenibilitat, es tracta que, en ple segle XXI, ja no podem 
separar la idea de desenvolupament de la idea de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal actuar localment en 
conseqüència. Des dels ajuntaments, Esquerra assumeix el repte de fer de la sostenibilitat —en tots els sentits— el full 
de ruta per al desenvolupament integral de pobles, viles i ciutats del nostre país, amb total coherència i responsabilitat.

I Berga què?

Impuls per al sector primari
Les nostres propostes són:

•	 Considerar estratègic pel Berguedà, des del punt de vista econòmic i ambiental, el rellançament d’un sector primari 
potent, basat en una producció de qualitat i en una transformació excel·lent que aportin valor afegit als productes.

•	 Elaborar un mapa dels espais d’interès agrícola del municipi, on el proveïment alimentari pot ser una peça clau. 
Hem de reconèixer la terra com un bé a protegir. 

•	 Impulsar l’agricultura ecològica des de la planificació i des de la gestió dels espais rurals, i potenciar les cooperatives 
de consum de proximitats a dins dels municipis.

•	 Fomentar la promoció i comercialització que converteixin Berga en el principal mercat dels productes fabricats al 
Berguedà mitjançant el suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector turístic.

•	 Establir un pla local de gestió forestal sota els criteris de la sostenibilitat, la biodiversitat i l’eficiència. 
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El patrimoni natural i cultural, orgull i motor dels municipis
Les nostres propostes són:
•	 Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni natural de Berga com a element que en configura la identitat 

i potenciar-la com a generadora d’atractiu turístic.

•	 Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals.

•	 Ser molt estrictes en l’avaluació ambiental dels plans i projectes, valorant fins i tot quan, més enllà de l’estricta 
obligació legal, sigui recomanable subjectar un pla o projecte a avaluació ambiental per voluntat política.

La gestió dels recursos en l’àmbit municipal
Catalunya, com a país mediterrani, té un recurs limitat, que és l’aigua. Aquesta evidència ja s’ha pogut corroborar amb 
períodes de sequera severa, que han posat en tensió el sistema d’abastament d’aigua. Més que revertir aquesta situació 
amb falses i costoses solucions, cal trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera més competitiva i menys costosa possible.

Les nostres propostes són:
•	 Elaborar una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’actituds.

•	 Controlar la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals com la de les piscines públiques.

•	 Fer un estudi de tarifació perquè el consum sigui més racional.

•	 Estudiar la possibilitat de la municipalització del servei d’abastament.

Els municipis catalans, cap al residu zero
L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus, especialment pel 
que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. 

L’estratègia de Residu Zero persegueix, per un costat, produir cada cop menys residus i, per l’altre, aconseguir que 
la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. En aquest context, els municipis —i, per 
delegació, els consells comarcals— són una peça clau per aconseguir avançar cap a aquests objectius.

Les nostres propostes són:
•	 Promoure el consum racional per aconseguir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les polítiques de reciclatge. 

•	 Optimitzar els sistemes de recollida selectiva presents a la nostra ciutat.

•	 Facilitar l’accés a la deixalleria.

•	 Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, 
devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe. 

Cap a una Catalunya eficient i 100 % renovable
La biomassa és ja un clar generador d’economia local i supramunicipal. En tenim exemples clars on s’han implicat tots 
els agents (treballadors, propietaris, administracions) i que comencen a generar expectatives de consolidació. Cal, 
doncs, una aposta clara des de l’Administració per la biomassa. 

Les nostres propostes són:
•	 Elaborar un pla estratègic d’estalvi i producció d’energia de Berga.

•	 Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i completar l’adaptació a la 
Llei de contaminació lumínica.

Tots els ciutadans de la nostra ciutat poden aportar el seu granet 
per aconseguir la sostenibilitat de Berga?



45

MUNICIPIS 
SOSTENIBLES

La millor forma d’avançar fermament cap a un model sostenible és l’educació de les futures generacions. Així, el PEC 
haurà de jugar un paper molt important en aquest tema i caldrà introduir-hi de forma apreciable la sostenibilitat com 
a objectiu educatiu.

En aquest sentit són molt necessàries campanyes de sensibilització en vers la consecució d’un entorn molt més 
sostenible i amable amb les persones. El projecte Berga Ciutat Saludable vol incidir de forma molt important en la salut 
de les persones i l’entorn és un dels factors cabdals que l’afecten. Així, bona part de la sensibilització dins del projecte 
Berga Ciutat Saludable anirà dirigida en la millora del nostre entorn per aconseguir que sigui un factor positiu de cara 
a la salut de tots nosaltres.

Urbanisme
Desplegar una política d’ordenació del territori entesa de forma transversal entre la política econòmica, social, cultural 
i ecològica al servei de la col·lectivitat. Cal un creixement urbanístic racional i sostenible que tendeixi a millorar les 
condicions de vida del conjunt de la població. El planejament urbanístic ha de garantir la convivència d’usos, la 
recuperació i renovació d’espais públics i urbans i la potenciació de l’habitatge públic. 

Incentivar una política de sostenibilitat que faci compatible el creixement econòmic amb la defensa del medi ambient i 
els recursos naturals. És necessari crear una nova cultura respecte als hàbits de vida i les formes de consum que eviti 
el malbaratament de recursos, com ara les polítiques de reciclatge. La defensa del medi ha de ser un dels principals 
referents d’actuació incloent mesures per aturar les agressions a l’entorn natural, relacionades amb els residus, d’estalvi 
energètic i mesures relacionades amb el cicle de l’aigua i el medi atmosfèric.

La sostenibilitat, terme que la Conferència de Rio de 1992 va popularitzar, s’ha d’entendre en termes de reacció contra 
la degradació i la contaminació ambientals, l’excedent demogràfic desequilibrat i la injustícia social. El seu objectiu 
és garantir que la satisfacció de les necessitats del present no comprometi la capacitat de les generacions futures 
de satisfer les seves. La sostenibilitat no és cap dogma, sinó més aviat un procés en desenvolupament constant que 
s’introdueix a totes les activitats humanes, i disciplines com la planificació i el disseny urbans, no en són una excepció.

I Berga, què?
Berga se situa en el marc de les ciutats catalanes petites i mitjanes.

En aquest marc podem indicar cinc tipus de problemes que serviran per il·lustrar el panorama actual:

1. Degradació física, funcional i social dels nuclis antics, tant dels centres històrics medievals com de les trames 
urbanes del segle XIX. La propietat immobiliària no té cap estímul per invertir, per la congelació de lloguers i per 
la manca de rendibilitat. 

2. Congestió del trànsit i de la mobilitat. Dèficit funcional del sistema viari i de comunicacions: Problema directament 
relacionat amb el model de transport prioritari a les nostres ciutats (el privat) i amb la forma extensiva de creixement. 
L’equilibri entre estructura viària, activitats i població és una de les assignatures pendents a les nostres ciutats. 
Només una opció clara pel transport públic en les ciutats grans i una aposta clara per la mobilitat a peu, a causa 
de les dimensions de la nostra ciutat, amb l’adequació d’àrees d’aparcament al voltant del centre, pot invertir la 
tendència a la congestió i a la pèrdua de qualitat de vida.

3. Alt percentatge d’habitatges que no reuneixen condicions dignes d’habitabilitat. Encariment del preus. Manca de 
política social.

4. L’habitatge és encara l’assignatura pendent de tota política urbanística que pretengui millorar les condicions de 
vida a la ciutat. 

5. Cal considerar l’habitatge de promoció pública (en venda o de lloguer) com una dotació social i, per tant, aprofitar 
les reserves de sòl destinades a aquest ús pel planejament. 

Ciutat compacta i difusa: cap a un planejament sostenible 
Cal contemplar les ciutats en elles mateixes com a sistemes ecològics i aquesta actitud ha de regir el nostre plantejament 
de dissenyar ciutats i de controlar l’ús que fan dels recursos. Cal que qualsevol figura de planejament inclogui la idea de 
la sostenibilitat del territori sobre el qual actua.
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Planificar la ciutat sostenible requereix la més àmplia comprensió de les polítiques entre ciutadans, serveis, polítiques 
de transport i generació d’energia, així com del seu impacte total sobre l’entorn local i l’àmbit geogràfic més ampli. Si una 
ciutat ha de crear una veritable sostenibilitat, tots aquests factors  han d’estar entrellaçats.

Les polítiques actuals van encaminades a incentivar la construcció ocupant cada cop més sòl i patrimoni natural. Això 
fa que la població vagi abandonant els centres històrics de les ciutats i es desplaci cap a unes noves àrees cada cop 
més allunyades. Aquest model destrueix la vida urbana per col·locar les persones en reductes allunyats de la ciutat 
sense personalitat.

Ciutat compacta no vol dir ciutat inhòspita. La proximitat de funcions, activitats i serveis inclou el verd urbà que, per 
sobre del seu evident valor ornamental, té funcions urbanístiques bàsiques. A més de poder actuar com a pantalla 
acústica, absorbeix partícules i elements químics contaminants i realitza una funció microclimàtica imprescindible: al 
nostre clima, l’ombra és una necessitat, tant per als vianants com per a les construccions. 

Els espais naturals i agrícoles
La urbanització del territori ha suposat la pèrdua de bona part del seu potencial ecològic. Si bé és cert que les necessitats 
del creixement econòmic poden explicar en part aquesta situació, no cal perdre de vista que la qualitat de l’entorn 
natural i agrícola ha esdevingut darrerament una exigència social.

Per tot això, el planejament urbà ha de considerar la protecció del territori com a principal objectiu de la seva funció, 
davant determinades concepcions de la urbanització que comporten la degradació dels espais naturals i agrícoles que 
posen en perill les seves possibilitats de desenvolupament sostenible.

Construcció sostenible
La definició d’uns criteris que determinin les característiques constructives d’un edifici mediambientalment sostenible 
pot convertir-se en un treball sense límit: els paràmetres que s’han d’analitzar són molt nombrosos. 

Els decrets que han entrat en vigor recentment com a resultat de la posada en marxa del Codi Tècnic de l’Edificació han 
de ser un eina important per aconseguir una construcció sostenible. 

Eixos fonamentals
La tasca política fonamental dels regidors i regidores d’Urbanisme d’ERC ha d’estar orientada a la recuperació del 
Planejament com a arma cívica al servei de la ciutadania, amb un fort contingut de lluita contra l’especulació i de treball 
per a la recuperació d’espais lliures i de reserves de sòl per a equipaments públics i serveis col·lectius. 

Les nostres propostes són:

Criteris per a una ciutat sostenible
•	 Evitar la proliferació d’urbanitzacions ja que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen un cost de 

manteniment molt alt per al conjunt de la població.
•	 Protegir el sòl no urbanitzable i els espais d’interès natural.
•	 Elaborar un catàleg del patrimoni natural.
•	 Mantenir un sistema de connexió entre els espais oberts, l’espai construït i les masses forestals.
•	 Prendre mesures de protecció per al Barri Vell.
•	 Potenciació d’una vialitat que afavoreixi el medi ambient i l’accessibilitat.
•	 Redactar un pla municipal d’accessibilitat.
•	 Planificar zones d’aparcament als afores al voltant del nucli antic.
•	 Evitar la proliferació de les grans superfícies alienes al teixit comercial autòcton.
•	 Buscar solucions imaginatives per corregir les discontinuïtats en el paisatge urbà.
•	 Recuperar els antics traçats del carrilets i tramvia de sang i la seva infrastructura.
•	 Mantenir, completar i recuperar la xarxa de camins rurals.
•	 Elaborar una ordenança municipal de protecció del medi natural i urbà, i de defensa del paisatge. Cal signar la carta 

del paisatge elaborada pel Consell Comarcal.
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pot convertir-se en un treball sense límit: els paràmetres que s’han d’analitzar són molt nombrosos. 

Els decrets que han entrat en vigor recentment com a resultat de la posada en marxa del Codi Tècnic de l’Edificació han 
de ser un eina important per aconseguir una construcció sostenible. 
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La tasca política fonamental dels regidors i regidores d’Urbanisme d’ERC ha d’estar orientada a la recuperació del 
Planejament com a arma cívica al servei de la ciutadania, amb un fort contingut de lluita contra l’especulació i de treball 
per a la recuperació d’espais lliures i de reserves de sòl per a equipaments públics i serveis col·lectius. 

Les nostres propostes són:
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•	 Evitar la proliferació d’urbanitzacions ja que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen un cost de 

manteniment molt alt per al conjunt de la població.
•	 Protegir el sòl no urbanitzable i els espais d’interès natural.
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del paisatge elaborada pel Consell Comarcal.

•	 Millorar i eliminar les barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat a tota la població, sobretot a la que té 
problemes de mobilitat.

La participació ciutadana
És molt important la participació ciutadana en el planejament urbanístic, especialment en el moment en què encara no 
s’han concretat les determinacions. 

El PGOUM cal desenvolupar-lo. S’ha perdut una gran oportunitat, degut a la mala gestió del Pla de Barris per part dels 
equips de CiU, de posar les bases per una futura regeneració del barri vell. Cal repensar algunes actuacions importants 
i preparar els projectes per tirar-les endavant tant bon punt les condicions econòmiques ho permetin.

Les línies d’actuació principals que preveu el PGOUM van encaminades bàsicament en dos eixos:

1. Operacions de recosit i acabament de la ciutat a còpia d’estructurar i completar la xarxa viària, sobretot en 
sentit est-oest

2. Operacions de rehabilitació i dinamització del barri vell i del centre urbà.

Les operacions de relligat de la xarxa viària de la ciutat preveuen la ronda Nord en el sector del Parany, que connecta 
el centre urbà amb la zona industrial i desdobla pel nord l’antiga carretera de la Valldan, i la ronda Sud, ja prevista en 
el vigent PGOU.

També són molt interessants les propostes següents:

•	 Estudi molt acurat i respectuós del sòl no urbà per tal de fer el territori sostenible.

•	 Propostes de connectivitat del barri vell amb la trama viària de la ciutat i reordenació i generació d’espais lliures 
com a elements revitalitzadors del nucli antic, centrats en el carrer Castellar del Riu i zona de Sant Francesc, carrer 
Puig-reig i plaça del Mercat, carrer Harmonia i Buxadé, sector de la plaça de Santa Magdalena, sector de la plaça 
del Doctor Saló i pujada de la Muralla.

Hem de veure el PGOU com un element dinamitzador de la ciutat, com l’eina que ens permet millorar el nostre entorn i 
encarar reptes de transformació urbana tan engrescadors que ens portin a la Berga-capital que tots volem.

En aquest sentit, la Ciutat té una oportunitat d’afrontar els problemes del Barri Vell amb un instrument, potser millorable, 
però suficientment útil com per ser utilitzat, amb prudència, en els diversos Plans de Millora Urbana previstos en el 
PGOUM. En aquest sentit, la recuperació de les muralles, bàsicament al sector de la plaça de Santa Magdalena i del seu 
entorn és fonamental.

“Construir” la façana urbana que al llarg de la variant de la C-16 i de la del polígon industrial ha de destacar la personalitat 
de Berga als viatgers: zones verdes, edificis de qualitat arquitectònica. Cal que les entrades a la ciutat siguin ja la primera 
manifestació d’una ciutat amable i de qualitat. Cal, doncs, que hi hagi una solució de continuïtat entre la “carretera” i el 
“carrer”. En aquest sentit es proposa que les principals entrades de la ciutat (carretera de Solsona des de Sant Bartomeu 
i fins a la rasa del Canyet, entrada sud per la carretera de Sant Fruitós des de la rotonda dels centres comercials i fins 
arribar a la rotonda xica de la Font del Ros, entrada de l’IES Guillem de Berguedà-Pedret des de l’enllaç amb la carretera 
i fins a trobar-se amb la zona arbrada del Vall) esdevinguin avingudes arbrades que puguin ser utilitzades com a 
passeigs pels ciutadans i ciutadanes i que al mateix temps facin evident a aquell qui arriba que ha deixat de circular per 
una carretera i ha entrat dins d’un nucli urbà on la prioritat és per al vianant i no per al cotxe.

Hem de treballar per aconseguir una zona industrial comarcal important, però això no és contrari a ampliar l’actual sòl 
industrial apostant per una ciutat sostenible i fer créixer l’actual polígon industrial si no volem que Berga quedi al marge 
del desenvolupament que l’autovia ha de generar. Qui governi Berga els propers anys té, en aquest sentit, una gran 
responsabilitat davant la ciutadania. 

La presència d’un polígon industrial no ha d’anar lligada una mala qualitat ambiental. Actualment el Polígon de la 
Valldan presenta una molt baixa qualitat ambiental i cal actuar per reconduir aquesta situació. Cal delimitar clarament 
les zones d’aparcament i impedir que els vehicles ocupin els vorals destinats a la circulació a peu. 
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Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic. L’accés a un 
habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat una de les principals preocupacions ciutadanes en 
els anys de la bombolla, que els plans d’habitatge no van resoldre, entestats a fer solvents els insolvents atrapats per 
una dinàmica de preus conseqüència directa del model econòmic sense resoldre’n les causes i, en l’escenari postcrisi, 
evitar l’exclusió social residencial derivada dels desnonaments ha esdevingut la principal prioritat de qualsevol política 
d’habitatge. La negativa de l’Estat de resoldre el problema dels desnonaments hipotecaris i la dació en pagament 
proposada pel Parlament de Catalunya amb la Resolució 722/IX de 18 de juliol de 2012, la migradesa del Fons Social 
d’Habitatges creat per l’Estat amb habitatges de les entitats financeres, sense incloure una part dels de SAREB, només 
1.092 a Catalunya, ha deixat els poders públics de Catalunya en una situació d’emergència social.

Tot i que els problemes relacionats amb l’habitatge s’esdevenen sempre sobre un municipi, no és fàcil definir polítiques 
municipals al marge dels plans d’habitatge de la Generalitat i, lamentablement, de l’Estat, que, malgrat els estatuts 
d’autonomia segueix fent plans d’habitatge emparats en l’article 149.1.13 de la Constitució, planificació general de 
l’activitat econòmica.

La darrera legislació local de l’Estat, la coneguda Llei 27/2013, amb l’enduriment de l’estabilitat pressupostària, tampoc 
ajuda. Com és sabut i de manera expressa, s’estableix que les polítiques de promoció i gestió d’habitatge protegit 
només es poden fer amb criteris d’equilibri pressupostari; que altres competències complementàries dels municipis, 
més enllà de les pròpies, només es poden fer si no es posa en risc l’equilibri pressupostari i, finalment, la prestació de 
serveis públics mitjançant empreses públiques no admet pèrdues, i estableix el 31 de desembre de 2014 com a data límit 
per reequilibrar-les o dissoldre-les.

Tot i això, és sempre en un municipi on es concreta la demanda d’habitatge, els problemes d’accés, on hi ha teixits urbans 
degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, sobreocupacions de pisos i la problemàtica 
derivada de la pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries o per insolvència per fer front al pagament del lloguer.

Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic.

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret, i són 
moltes, les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, per a Esquerra Republicana 
l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l.

Cal actuar fermament contra els desnonaments exprés.

Estem immersos en un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys, hem passat de la 
construcció a la gestió i la rehabilitació del parc actual.

Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, 
i defensar que la producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada 10 o 15 anys per la 
desqualificació de l’habitatge protegit que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el no res i els habitatges s’incorporin 
al mercat de renda lliure com si mai no haguessin estat protegits. Cal liderar-ho des dels ajuntaments mitjançant 
iniciatives per aconseguir la preservació del sòl i dels parcs d’habitatge de propietat municipal, règims de tinença que 
no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de superfície, la concessió administrativa o la 
cessió d’ús en règim cooperatiu. És estratègic, ateses les dificultats locals, d’invertir en la compra de sòl i de col·laborar 
amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que s’incorpori al mercat de renda lliure.

Des d’Esquerra, hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les cooperatives 
d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, garantir-ne la propietat pública i deixar 
de vendre els aprofitaments urbanístics per finançar despesa municipal, assajant noves formes de propietat, com ara 
el dret de superfície i el dret d’ús com a model de gestió. S’ha d’afavorir un nou sector empresarial fins ara testimonial 
que aposti per la promoció i la gestió de parcs de lloguer i dret de superfície, i mecanismes financers que facilitin la 
canalització d’estalvi particular cap a una activitat immobiliària no especulativa i sostenible.
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derivada de la pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries o per insolvència per fer front al pagament del lloguer.

Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic.

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret, i són 
moltes, les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, per a Esquerra Republicana 
l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l.

Cal actuar fermament contra els desnonaments exprés.

Estem immersos en un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys, hem passat de la 
construcció a la gestió i la rehabilitació del parc actual.

Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, 
i defensar que la producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada 10 o 15 anys per la 
desqualificació de l’habitatge protegit que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el no res i els habitatges s’incorporin 
al mercat de renda lliure com si mai no haguessin estat protegits. Cal liderar-ho des dels ajuntaments mitjançant 
iniciatives per aconseguir la preservació del sòl i dels parcs d’habitatge de propietat municipal, règims de tinença que 
no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de superfície, la concessió administrativa o la 
cessió d’ús en règim cooperatiu. És estratègic, ateses les dificultats locals, d’invertir en la compra de sòl i de col·laborar 
amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que s’incorpori al mercat de renda lliure.

Des d’Esquerra, hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les cooperatives 
d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, garantir-ne la propietat pública i deixar 
de vendre els aprofitaments urbanístics per finançar despesa municipal, assajant noves formes de propietat, com ara 
el dret de superfície i el dret d’ús com a model de gestió. S’ha d’afavorir un nou sector empresarial fins ara testimonial 
que aposti per la promoció i la gestió de parcs de lloguer i dret de superfície, i mecanismes financers que facilitin la 
canalització d’estalvi particular cap a una activitat immobiliària no especulativa i sostenible.

En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els edificis per millorar al màxim les seves prestacions, perquè aconsegueixin 
el màxim desenvolupament funcional programàtic, confort i eficiència amb la mínima demanda energètica on es puguin 
incorporar al màxim les energies renovables.

Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la renovació, per aconseguir la millora 
de les prestacions dels edificis, la protecció del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència energètica.

Des d’Esquerra, hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les cooperatives 
d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, ponderant un equilibri raonable en 
els diferents usos possibles de les cessions d’aprofitament urbanístic, atesa la dialèctica històrica entre la utilització 
que se’n fa per finançar inversions i despesa corrent o amb destí a polítiques d’habitatge. S’ha d’afavorir un sector 
empresarial fins ara poc reeixit que aposti per la promoció i la gestió de parcs de lloguer i dret de superfície.

I Berga què? 

El pla local d’habitatge
El pla local d’habitatge previst en la Llei del dret a l’habitatge com a eina més específica que d’altres és l’instrument 
adient per al desenvolupament d’una política d’habitatge en l’àmbit local; tota vegada, ha d’incloure la diagnosi de la 
situació de l’habitatge a Berga i les necessitats i els programes a desenvolupar de manera coordinada amb els plans 
urbanístics.

Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat semestralment, que permeti conèixer 
l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb informació de preus, transaccions, superfícies, 
esforç familiar, etc. és rellevant per a l’actualització del pla.

La diagnosi del pla local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de renda, franges d’edat i 
famílies en risc d’exclusió residencial per al correcte disseny dels programes.

Les nostres propostes són:

•	Garantir	el	compliment	del	mandat	de	solidaritat	urbana	(15	%	del	total	del	parc	d’habitatge	destinat	a	polítiques	
socials en 20 anys), mitjançant les reserves adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit.

•	Consolidar	una	política	de	sòl	basada	en	la	no-venda	i	en	l’actuació	proactiva	de	l’ajuntament	respecte	a	actuacions	
urbanístiques paralitzades que siguin estratègiques; per exemple, pagant quotes d’urbanització dels promotors a 
canvi del sòl edificable.

•	Ampliar	el	parc	de	lloguer	assequible	buscant	mecanismes	tant	per	garantir	la	nova	construcció	com	per	mobilitzar	
habitatges desocupats.

•	Potenciar	els	mecanismes	per	evitar	pèrdues	d’habitatge	i	donar	el	màxim	de	resposta	en	cas	que	es	produeixin.

•	Ampliar	el	serveis	i	els	tipus	de	resposta	a	la	manca	d’allotjaments	(Xarxa	d’Habitatges	d’Inserció).

•	Impulsar	la	rehabilitació	per	garantir	el	compliment	de	les	obligacions	envers	l’ús	de	l’habitatge,	tant	pel	que	es	
refereix a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari. També per 
raons d’eficiència energètica, i posar en valor tot el parc construït minimitzant els nous desenvolupaments.



50

MUNICIPIS 
SOSTENIBLES

Mobilitat 

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una distribució de 
la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans de la nostra ciutat.

El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual cosa el disseny de les 
ciutats i la col·locació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són peça clau per a una mobilitat sostenible 
i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta.

I Berga què?
Les nostres propostes són:

•	Ratificar	la	Carta	Internacional	del	Caminar.

•	Reforçar	els	camins	escolars	segurs	com	a	itineraris	preferents	escollits	entre	els	recorreguts	més	utilitzats	pels	
infants per anar al seu centre d’ensenyament.

•	Prioritzar	la	protecció	davant	l’aparcament	irregular	als	passos	de	vianants	i	a	les	parades	d’autobús,	i	l’aparcament	
en doble fila a les vies principals. Vetllar per les indisciplines que perjudiquen el vianant.

•Afavorir	l’ús	més	racional	i	eficient	del	cotxe.

•	Crear	aparcaments	dissuasius	en	origen	d’aportació	a	les	xarxes	principals	de	transport	públic	i	d’intercanvi	a	les	
entrades de les ciutats, connectats amb el transport públic al centre.

•	Aconseguir	que	l’estació	d’autobusos	sigui	una	realitat	el	més	aviat	possible.

•	Dignificar	les	parades	de	transport	col·lectiu	públic	urbà	quant	a	seguretat,	comoditat	i	informació.

•	Utilitzar	vehicles	impulsats	amb	fonts	d’energia	renovables	o	tecnologies	alternatives.

•	Establir	bonificacions	fiscals	a	vehicles	impulsats	amb	energies	renovables.

Tot i aquestes propostes, la nostra ciutat disposa d’un Pla de Mobilitat que marca el full de ruta per als propers anys de 
com s’ha de treballar la mobilitat. Per tant, cal maximitzar la inversió feta per elaborar aquest pla aplicant-lo de forma 
insistent i continua per així obtenir-ne tots els beneficis previstos.

A més, la nostra ciutat té una mancança evident en el manteniment de les voreres i els vials. Els recursos que ara mateix 
si destinen són insuficients. És per tot això que elaborarem un pla integral de manteniment dels nostres carrers. Aquest 
pla ens permetrà identificar els recursos necessaris i així començar la recerca d’aquests. La situació econòmica de 
l’ajuntament és precària, però un augment de recursos en aquest àmbit és del tot indispensable.
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Seguretat 

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes dels quals s’ha de concebre.  A la 
nostra ciutat, la seguretat és fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat, on el civisme i la convivència són quelcom  
inherent a l’actual estat del benestar. 

En aquest aspecte cal garantir un marc comú de convivència on tothom compleixi les normes, ja sigui en els espai 
públics com també en els comunitaris. Per  assolir-ho, els valors com la confiança, la proximitat i l’ordre han de ser 
fonamentals i han d’estar estretament coordinats entre tots els departaments de l’Ajuntament.

En aquest model de seguretat el paper de la policia local amb una aposta clara i decidida pel que fa a policia de 
proximitat, on el contacte directe, diari i constant amb la ciutadania, ajudarà en la prevenció de certes situacions o 
percepcions de risc.

L’objectiu final ha de ser que la ciutadania se sentí ben atesa i segura per tal d’aconseguir coresponsabilitzar-la amb 
tota la política pública que tingui com a objectiu preservar el bé comú en totes les seves manifestacions.

I Berga què?
•	Formar	els	agents	en	policia de proximitat però també i no oblidar-ho en resolució de conflictes o mediació. 

•	Actualitzar l’ordenança de civisme, fent participar i implicar atots els grups polítics així com a la ciutadania 
(associacions de veïns, associacions esportives i culturals…).

•	Aproximar	 la	policia	 local	 a	 la	 ciutadania	amb	 rondes a peu. Amb aquest tipus de servei, acostem el policia 
al ciutadà, s’interactua amb ell i s’arriba a conèixer la realitat a peu de carrer. S’ha de buscar trencar amb la 
desconfiança, desconeixement  amb la  visió del policia únicament com a autoritat per passar a ser el que realment 
és la professió de policia: servidor públic.

•	Augmentar	la	coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra en quan a fets que succeeixen al municipi però 
també resta de comarca. Coordinació entesa en no només protocols d’actuació sinó també en quant dades delictives, 
mapa delinqüencial…tiques de municipis republicans
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Annexe. Temes puntuals

• Des de la FaPaC (Federació de Pares i Mares de Catalunya) ens han fet arribar les seves inquietuds sobre necessitats 
socials a les escoles, concretament pel que fa a les beques menjador. 
La FaPaC és la federació d’AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària. Més de 2.100 AMPA 
repartides en més de 750 municipis i representem més de 400.000 famílies. La seva missió és reforçar i defensar una 
educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.

Compromisos que aquesta candidatura estableix amb la FAPAC:
1) Seguir l’index AROPE per beques menjador.

2) Oferir beques menjador a tots els infants en risc d’exclusió.

3) La situació de l’Ajuntament a nivell econòmic i financer és precària. Ens comprometem a fer l’estudi de les 
capacitats de l’Ajuntament abans del proper curs. Un cop fet això, calenderitzarem. segons les opcions, amb un 
termini màxim d’implementació dels objectius en aquesta legislatura, curs 2018-2019.

4) En el pla per la implantació de beques menjador haurà de quedar tot estipulat. La implantació del pla s’haurà 
d’acabar el curs 2018-19. El tema de la quantitat becada quedarà determinada per les possibilitats econòmiques de 
l’Ajuntament. Cal aclarir que el receptor de la beca hauria de ser el nen i no la família.

5) S’ha de deixar obert l’accés a aquestes beques, el termini no pot ser una raó per no cobrir una necessitat bàsica.

• Des de Cal Rosal se’ns demana:
1) Construcció d’una rotonda entre el teatre de Cal Rosal i l’antiga fàbrica. Reduiria la velocitat dels cotxes a la baixada 
de Berga i faria més segur l’accés dels veïns del carrer laFarga i carrer Muntanya. 
Aquesta proposta s’ha de traslladar a carreteres de la Generalitat. És una proposta raonable per a garantir la 
seguretat. 

2) Buscar una solució (possible enderrocament) dels edificis del costat de la carretera. Alguna vegada els veïns hem 
sentit desprendiments i hem avisat a la Guàrdia Urbana. Creiem que en algun moment s’ha d’agafar el repte immens de 
solucionar aquests edificis abandonats. No pot ser que s’estiguin degradant d’aquesta manera. 
Segur que és un procés llarg i feixuc, però alguna vegada s’ha de començar i persistir per decidir l’enderroc o si hi ha 
alguna possibilitat de recuperació d’algun dels edificis.

3) Bus Urbà. Tenim molta població envellida que poden ser usuaris potencials del bus urbà. També els Castellers de 
Berga poden ser usuaris potencials del bus urbà si es fes arribar fins a Cal Rosal. 
Aquest tema és més difícil. El bus urbà està molt limitat pel pressupost i si allarguem molt el trajecte voldrà dir que la 
freqüència entre parades se’n resentirà. Cal estudiar-ho amb les xifres a la ma.

• Capella dels Dolors (església de Sant Pere). S’ha demanat, per part de la Parròquia, una ajuda per tal de 
restaurar-la. Creiem que té una gran importància 1) pel què suposa quan a conservació del Patrimoni 2) recuperació 
d’un equipament per la ciutat. De fet, ja s’havíen fet passos en aquest sentit en la legislatura 2004-2007. Berga no 
té gaire patrimoni arquitectònic destacable però, aquesta capella ben restaurada i acondicionada pot esdevenir una 
bona sala d’exposicions (cèntrica i d’una mida molt correcte), sala de conferències, etc. Cal donar valor (i conservar) el 
patrimoni donant-li, alhora, una utilitat que aportarà a la ciutat riquesa cultural.
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