
MOCIÓ DE REPROVACIÓ AL REGIDOR JUAN ANTONIO LÓPEZ NOGUERA

El  regidor  del  Partit  Popular  d'aquest  consistori,  el  senyor  Juan  Antonio  López  Noguera,  va

participar el passat cap de setmana en una convenció del seu partit a Valladolid, en el transcurs de

la qual va fer públiques les següents afirmacions:

- Que el seu partit només tenia un regidor a la comarca del Berguedà per culpa de la pressió

a la qual el sotmeten els radicals independentistes.

- Que els fills dels seus companys de partit són discriminats a les escoles i instituts pel sol 

fet que el seu pare és del Partit Popular.

- Que, a causa d'això, fer política a Berga i al Berguedà és una tasca molt complicada.

- Que pateix una manipulació constant, pateix pressions cada dia i falta de llibertat per  

treballar i per expressar les seves idees.

Aquestes  afirmacions  —que  qualsevol  persona  que  visqui  al  Berguedà  testimoniarà  que  són

mentida— estan emmarcades en la narració falsa de la realitat catalana que el Partit Popular sosté

per tal d'aprofundir en la involució democràtica i la recentralització de l'estat.

El fet adquireix més gravetat si tenim en compte la cobertura mediàtica de l'esdeveniment, que va



donar gran publicitat a les seves paraules i va produir  danys a la imatge pública de la ciutat i la

comarca.

És  legítima  la  promoció  personal  de  qualsevol  militant  en  el  si  del  seu  partit;  és  lletja  la

metodologia de fer-ho utilitzant falsedats; però és absolutament inadmissible utilitzar la nostra

ciutat i la nostra comarca com a fals testimoni.

Per tant, el ple de l'Ajuntament de Berga acorda:

1-  Reprovar  el  regidor Juan Antonio López Noguera pel  contingut de la seva intervenció en la

Convenció del Partit Popular a Valladolid el passat 1 de febrer.

2-  Exigir  que es  retracti  públicament de les afirmacions  fetes i  que reconegui  que en cap cas

s'ajusten a la realitat.

3- Exigir que s'abstingui, en el futur, d’utilitzar la nostra ciutat per decorar les seves fabulacions.

4- Transmetre aquest acord a la presidència i la secretaria general del Partit Popular, així com a la

jefatura provincial del partit a Barcelona.
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