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CODI ÈTIC DE LA CUP BERGA

La CUP de Berga presentem aquest Codi Ètic, un compromís de tots i totes les seves membres per a dur a 
terme una activitat política basada en l’honestedat, l’ètica, el rigor i la transparència. Cal que totes les persones 
que actuen en nom de la CUP de Berga el respectin i el compleixin.

1. CODI DE PRÀCTIQUES POLÍTIQUES

• Treballarem per denunciar qualsevol conducta discriminatòria i promourem noves formes de relacionar-nos 
des del treball col·lectiu, el debat i el respecte.

• Com a representats de la CUP de Berga no podem rebre regals o donacions monetàries de cap persona o 
institució. En l’hipotètic cas que això passi, es valorarà si cal fer denúncia pública. Si els diners o regals han 
arribat per voluntat aliena a la nostra, hauran de ser retornats.

• No acceptarem tractes de favor de cap mena.

• En cap cas farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.

• En el supòsit que un membre de la CUP de Berga fos imputat per algun delicte vinculat a un cas de corrup-
ció, deixarà automàticament el seu càrrec orgànic i electe.

• Els recursos públics que l’Administració posi al servei dels càrrecs electes (mòbils, portàtils...) no seran 
utilitzats per a finalitats particulars, ni diferents a les autoritzades.

• Els càrrecs electes exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els continguts del programa electoral 
de la candidatura i al servei del conjunt de les classes populars.

2. TRANSPARÈNCIA, DESPESES I FINANCES ÈTIQUES

2.1. TRANSPARÈNCIA

• La CUP de Berga farem públics, anualment, els ingressos i les despeses derivades de la seva activitat po-
lítica. 

• Informarem permanentment de la tasca política del grup municipal a través de la web, i periòdicament mi-
tjançant el butlletí “Feina”.

• Mentre duri el seu exercici, els càrrecs electes actualitzaran cada any la declaració de béns i la lliuraran a la 
CUP de Berga perquè la posi a disposició pública.

• En cas que un càrrec electe hagi de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi trobi implicat directament 
o indirectament per interessos de tipus personal, farà pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindrà de 
deliberar o votar.
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• El calendari d’Assemblees Municipals Obertes i d’actes institucionals seran públics i es podran consultar a 
través de la web de la Candidatura. 

2.2. FINANÇAMENT I DESPESES

• En cap cas la Candidatura es finançarà a través de crèdits bancaris.

• En la mesura del que sigui possible, gestionarem els fons econòmics de la CUP de Berga mitjançant entitats 
d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.

• Les persones que resultin electes i que hagin de percebre retribucions pel seus càrrecs hauran de procu-
rar-ne (sempre que es pugui) el cobrament en comptes corrents d’aquests tipus d’entitats.

• Utilitzarem els recursos públics de manera racional, respectuosa, coherent i transparent. En aquest context, 
denunciarem qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en l’exercici de les funcions institucionals d’altri

3. NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA CUP DE BERGA I RETRIBUCIONS DE CÀRRECS ELECTES

• L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de la CUP de Berga és temporal. D’acord amb la idea 
que la política és un servei i no pas una professió, i per tal de garantir la renovació dels càrrecs, ens limitem la 
possibilitat de romandre com a càrrecs electes a un període màxim de dues legislatures consecutives.

• Un cop cessat o esgotat el període màxim d’un càrrec, en el període dels vuit anys posteriors, el càrrec 
electe que ja ha plegat no podrà accedir a cap organisme públic o privat que durant el seu mandat hagi estat 
creat en virtut dels poders que el càrrec li conferia.

• En la mesura que l’assemblea de la CUP de Berga cedeix la seva representativitat als càrrecs electes, la 
seva activitat política i la seva continuïtat queda subjecta a la voluntat de l’assemblea. L’acta de regidor o re-
gidora serà retornada, si així ho considera l’assemblea, en el moment en què l’assemblea mateix ho decideixi.

• Únicament en cas que la CUP assumeixi responsabilitats governamentals els nostres regidors rebran com-
pensació econòmica en funció a la dedicació exclusiva o parcial que dediquin a aquesta tasca. En cas de 
dedicació exclusiva, la retribució oscil·larà entre els 1.400 i els 1.680 euros nets al mes en funció de les 
circumstàncies familiars de l’electe (persones a càrrec, persones a càrrec en situació de dependència, nucli 
familiar amb tots els membres en situació d’atur i famílies monoparentals).

• Eliminarem les percepcions econòmiques que cobren els regidors per assistir a les Juntes de Govern Local.

• Els recursos econòmics que es puguin derivar de l’activitat política (perquè així ho determinin les normatives 
públiques existents, i després d’acomplir els requisits econòmics que determina la nostra organització) s’es-
merçaran en propostes de caire polític i social que redundin en el benefici de la col·lectivitat. Sempre d’acord 
amb l’acompliment de la normativa de despesa vigent.



 7

GOVERNEM-NOS
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I CONSTRUCCIÓ NACIONAL

Quan parlem de participació popular no l'entenem com a un concepte únic, estable i que es refereix exclusiva-
ment a temes polítics, sinó que l'entenem com a una dinàmica a partir de la qual la gent s'involucra conscient-
ment i voluntària en tots els processos que afecten directament o indirectament les seves vides. 

Sovint es parla de participació quan assistim a reunions, participem en manifestacions, anem a votar a les 
institucions o ens organitzem en campanyes de desobediència com ara la de “no vull pagar” contra l’abús de 
les empreses que gestionen els peatges i la política de la Generalitat que les complau. Però també, i sobretot, 
en l’experiència recent de l’onada de referèndums per la independència que s’han organitzat.

Tanmateix, nosaltres entenem la participació popular com a una passa més. L'entenem com la presa de de-
cisions col·lectives entorn de temes que ens afecten i ens incumbeixen en el dia a dia, però no només en la 
presa de decisions sinó, i sobretot, en el control i l'execució de les mesures adoptades. Per tant, en aquest 
sentit per a nosaltres la participació popular recupera el significat etimològic de la paraula democràcia: poder 
per al poble i del poble.

Conscients que un dels objectius de la Transició espanyola va ser eliminar totes les estructures de poder po-
pular, i que, per tant, fa quaranta anys que des de totes les estructures de l'Estat han fomentat una cultura 
delegacionista, ja sigui l'aparell legislatiu a través de les seves lleis, en el funcionament de l’economia que di-
ficulta qualsevol control o amb un sistema educatiu que ens ha educat en el delegar als altres i en ser acrítics, 
entre d'altres. Així doncs, entenem que aquest és un procés d'aprenentatge, de reeducació col·lectiva llarg que 
en cap cas es pot construir només des de les institucions via decrets. Per tant, cal una transformació cultural 
que serà lenta, amb la qual cosa els fruits no es recolliran immediatament i en què les classes popular anem 
apoderant-nos.

Entenent la participació com a procés d’apoderament popular i d’autoaprenentatge, el nostre programa va 
encaminat a fomentar i facilitar el sorgiment i l’ús d’espais i eines que siguin veritables mitjans per al poder 
dels berguedans i berguedanes i en cap cas eines per a la tutela i el control de les persones. Volem impulsar la 
participació popular dels berguedans i del teixit associatiu de Berga a les institucions per facilitar la transparèn-
cia de la tasca dels nostres càrrecs electes a l'Ajuntament. I volem crear estructures de participació popular 
deslligades de l'Ajuntament amb poder d'incidència i de control real sobre la Funció Pública local. 

Som conscient de dues coses. En primer lloc, aquest programa difícilment és aplicable només en els quatre 
anys que dura una legislatura, i, per tant, continuarem treballant, des del carrer i des de la institució, per crear 
espais de poder popular. En segon lloc, aquesta és una proposta que llancem a tots els berguedans que en 
cap cas és tancada. Les pràctiques, la suma de processos participatius i l’autoaprenentatge col·lectiu l’aniran 
reformulant a cada pas.
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1. LES EINES DE PARTICIPACIÓ: INSTRUMENTS D'ACCIÓ DAVANT DE LA DELEGACIÓ

L’actual estructura de les institucions, hereva clara del model econòmic i social sorgit del 1978, ha reforçat 
l’assumpció que la política és i ha de ser feta des de les institucions, mentre que les decisions preses col·lec-
tivament tenen, per se, un caràcter exclusivament consultori i en cap cas vinculant. L’obstaculització de pro-
cessos de participació activa des del poble per a la presa de decisions és un dels factors que més ha reafirmat 
aquesta idea. Així doncs, el que ve fet, no es toca, no es remet al poble.
 
D’altra banda, és important tenir en compte que el municipi és la divisió territorial més propera i que té una 
vinculació i una acció més directa sobre el poble. Per això, cal treballar per tal de garantir la participació en la 
presa de decisions que ens afecten col·lectivament, com a poble.

Així doncs, és absolutament clar que és i serà la nostra responsabilitat que la participació i l’apoderament 
popular vinguin donats de la mà d’un projecte complex, constant i  imbricat directament amb les necessitats i 
els interessos de les classes populars i el seu lliure albir. És només amb la nostra acció política que construïm 
diàriament la unitat popular. 

1.1. AMPLIACIÓ I REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

El Reglament Orgànic Municipal és l’eina de què es doten les institucions locals per marcar la seva organitza-
ció interna, així com els drets i deures dels membres de la corporació, els drets d’informació i la participació 
de les entitats del municipi. 

Treballarem per dotar el Reglament Orgànic Municipal d’aquells instruments que permetin l’autèntica obertura 
dels plens municipals i de la institució a la representació del conjunt del poble en matèries que els puguin ser 
d’interès. 

Treballarem, igualment, per a la plena consecució dels drets de les classes populars a conèixer, a estar in-
formats i a participar de la presa de decisions en funció de les seves necessitats. Per aconseguir-ho, cal que 
el Reglament Orgànic Municipal, a banda de ser l’eina d’organització interna de la institució, esdevingui un 
veritable punt de partida pel que fa a la plena sobirania.

Per aconseguir-ho, caldrà posar sobre la taula les modificacions que permetin la presa de decisions col·lec-
tives i representatives més enllà del seu caràcter de grup municipal o institucional. Per això és proposa de 
treballar els aspectes següents:

• Continuar treballant per fer efectiva la intervenció d’experts i professionals en matèries tractades en l’ordre 
del dia dels Plens Municipals.

• Donar a conèixer al conjunt del municipi els Organismes Autònoms Municipals i permetre la intervenció i 
participació de persones no vinculades a cap grup municipal, així com representatives de les necessitats po-
pulars en aquests organismes, si cal, modificant-ne els estatuts. 

• Difondre els òrgans de representació, assessorament i control i donar-los a conèixer al conjunt del poble de 
Berga per marcar una clara transparència quant a la representació d'aquests òrgans. 

• Apostarem per permetre als grups municipals delegar la representació de la figura del regidor o regidora en 

GOVERNEM-NOS
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altres persones pel que fa a l’assistència dels Consells de Ciutat i sectorials, així com a les comissions infor-
matives per evitar l’excessiva professionalització de l’activitat política duta a terme. 

Finalment, des de la CUP ens comprometem a reobrir aquest debat amb la voluntat d’incorporar la nova redac-
ció treballada i elaborada amb la participació i aportacions populars que, al cap i a la fi, serà qui veurà ampliats 
o reduïts els seus drets democràtics. 

1.2. CREACIÓ D'UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR 

El Reglament de Participació Ciutadana és aquell instrument amb el qual es vehicula que les persones, les enti-
tats i els col·lectius formin part i intervinguin d’alguns dels òrgans municipals. Habitualment, aquest reglament 
sol trobar-se inclòs dins del ROM mateix, tot i que des de la CUP considerem que cal donar-li la importància 
que es mereix, tot diferenciant-lo clarament d’aquest primer.

Tanmateix, considerem que l’actual Reglament de Participació Ciutadana no respon suficientment la necessitat 
de fer una política municipal àmpliament participativa i que malgrat que té alguns punts forts, cal fer-los més 
visibles, informar-ne de manera pertinent, ampliar-los i, a la vegada, començar-los a utilitzar. El Reglament de 
Participació Popular també disposarà de la inclusió d’una Sindicatura Municipal de Greuges, que serà l’enca-
rregada de gestionar i tramitar tots els conflictes que puguin haver-hi entre l’Administració municipal i el poble 
de Berga. 

Malgrat tot, som conscients que incloure els mecanismes de participació popular no garanteix, per si mateix, 
que es puguin desenvolupar i, per tant, arribar a un nivell d’apoderament que només pot venir donat des del 
poble, i ser en tot cas, promogut per la institució, però en cap cas nascut d’ella. La participació ha de com-
prendre no solament la possibilitat d’escollir, sinó també la de tenir un diàleg obert, un compromís popular i 
institucional per les qüestions que ens afecten. 

Aquest reglament ha d’incloure de manera clara, concisa, detallada i sobretot desenvolupada tots aquells me-
canismes de què disposa l’Administració municipal per incloure els debats ordinaris i extraordinaris, com ara:

• Referèndums municipals 
• Processos de consulta popular 
• Processos de participació popular 
• Publicitat dels acords presos 
• Oficina d’Atenció Popular 
• Audiència pública 
• Participació als plens municipals 
• Participació als organismes autònoms 

Per altra banda, i en aquest mateix reglament, s’hi hauran d’incloure, entre d’altres, fórmules que ara per ara 
no es tenen en compte, com per exemple:

• Sindicatura de Greuges Municipal
• Iniciativa popular
• Protocol dels processos de participació popular 
• Reglament marc dels Consells de Participació 
• Estructura dels Consells Municipals Consultius 
• Dret a petició, informació, d’audiència i de participació

GOVERNEM-NOS
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1.3. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ POPULAR 

Fixada com un dels màxims objectius de la nostra candidatura, la participació popular ha de ser la base i l’eix 
sobre la qual es construeixin la majoria de polítiques que es duguin a terme a la ciutat. Així mateix, ens com-
prometem a dedicar una regidoria en exclusivitat a la Participació Popular i al seu treball constant amb la resta 
d’habitants del municipi.
 
Aquesta regidoria disposarà d'un tècnic municipal especialitzat en matèries de participació i que haurà de tenir 
en compte uns criteris de perfil i formació que no es basin en una visió funcional de la participació i que, en 
canvi, aspirin a la plena sobirania popular com a eix central d’una nova societat. 

Cal assentar les bases formals i jurídiques perquè la societat es desenvolupi com a poble organitzat, amb au-
tonomia política i assumpció de drets i responsabilitats que vagin més enllà del sufragi actiu cada quatre anys. 
Per això, cal treballar des de la base i crear consciència en aquesta matèria. 

1.4. OBRIM ELS PLENS MUNICIPALS

El model institucional actual, que es caracteritza per oferir pocs espais de participació, ha generat una cultura 
política que els partits defensors del sistema traslladen gairebé calcada en els diferents espais administratius, 
entre ells el municipi. D’ençà dels darrers anys, les classes populars han pretès superar aquesta cultura políti-
ca i s’han centrat en la demanda de més espais de participació per poder fer efectius els drets col·lectius que, 
com a poble, necessariament hem de tenir.
 
Seguint aquesta mateixa línia, dins del municipi, el Ple és el màxim òrgan de poder i de decisió pel que fa a 
qüestions institucionals. I en l'àmbit formal,  l’espai on es prenen la totalitat de decisions que ens afecten. 

Així doncs, és important tenir en compte que actualment la participació en aquest òrgan i la possibilitat de deli-
berar, afegir i proposar precs i preguntes és de caràcter exclusiu per als grups municipals, amb l’excepció de la 
fórmula adoptada en l’aprovació del ROM berguedà, segons el qual les entitats inscrites al Registre Municipal 
poden presentar mocions al Ple.
 
Considerem que, malgrat aquest petit avanç, aquesta eina té molts dèficits, de manera que cal treballar-los i 
posar-los sobre la taula. Així, creiem que cal obrir, encara més, el Ple al poble. Cal que totes les persones del 
municipi estiguin assabentades de les qüestions que s’hi tracten i en puguin ser partícips. Així, caldrà prendre 
unes mesures concretes, entre les quals cal destacar:

• Difusió dels dies de celebració dels plens i del seu contingut.

• Difondre el Reglament Orgànic Municipal en tots aquells articles que afecten directament o indirecta-
ment la participació de les associacions, entitats, organitzacions i persones del municipi. 

• Obrir espais per tal que es puguin formular precs i preguntes.

• Oferir la possibilitat d’incloure qüestions a l’ordre del dia per ser debatudes en les sessions plenàries .

• Informar a través de diferents suports de les decisions preses per aquest òrgan.

• Difondre tots els mecanismes de què es disposa per tal que les diferents associacions puguin participar 
d’aquest òrgan amb la màxima claredat possible.

GOVERNEM-NOS
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1.5. EL PLE OBERT

Des de la CUP ens comprometem a continuar treballant per la ferma aposta d’obrir els espais de decisió mu-
nicipals encara més al poble. Per això, es treballarà amb la fórmula de permetre que les entitats, associacions, 
organitzacions, assemblees i les persones puguin actuar com a autèntic òrgan de control i fiscalització de les 
decisions preses en els òrgans decisoris de l’Ajuntament. Per això, des de la candidatura proposem la posada 
en marxa del Ple Obert. Aquest espai serà aquell que rendirà comptes davant del poble sobre els afers que des 
de cada ens es cregui convenient. 

1.6. FEM DE LA PARTICIPACIÓ UNA EINA ACCESSIBLE. PARTICIPACIÓ 2.0

Des de la CUP ens comprometem a centralitzar tots els espais de recursos de participació popular existents 
en un espai al web de l’Ajuntament de Berga amb la voluntat didàctica, clara i entenedora per tal que tothom 
pugui ser partícip d’aquelles matèries amb les quals s’està treballant i també d’aquells mecanismes de què es 
disposa per intervenir en les decisions que ens afecten. 

1.7. CONSELLS TEMÀTICS

Els consells temàtics són aquells espais sobre els quals versen algunes temàtiques d’interès sectorial i popular, 
com ara joventut, infància, vellesa, sanitat, urbanisme, etc. Cal potenciar aquests espais i dotar-los de veu als 
Plens municipals, així com a tots aquells debats que es considerin oportuns. Per altra banda, s’ha de garan-
tir-ne el dret a generar precs i preguntes també en els ens institucionals.

2. APODERAMENT POPULAR. L'AUTOORGANITZACIÓ COM A EIX CENTRAL DE CULTURA POLÍ-
TICA

En un moment com l’actual, en el qual ha quedat més que palesa la ineficàcia de les institucions pel que fa a 
la capacitat de representar la voluntat i les necessitats populars, cal que prenguem consciència col·lectiva de 
la necessitat imperiosa i urgent de prendre partit de les nostres pròpies vides i decisions.

És hora, doncs, que superem el marc polític i institucional establert i donem pas a la plena sobirania per decidir 
sobre les nostres qüestions fonamentals. El barri, el veïnat i el municipi són els contextos més immediats en 
què es desenvolupa una gran part de la nostra vida, des del punt de vista econòmic, social o ambiental. És 
doncs, també, en aquest marc municipal en el qual cal que posem les eines i el treball per a la consecució dels 
nostres objectius i en què cal desenvolupar la nostra acció política amb la clara voluntat d’esdevenir, com a 
poble, subjecte polític col·lectiu.

Per això, la Candidatura d’Unitat Popular, més enllà de treballar en el marc institucional en el si de l’Ajuntament 
de Berga, també pretén la creació d’estructures polítiques, econòmiques i socials d’abast comú que posin 
sobre la taula les vertaderes voluntats populars i les treballin amb la finalitat que esdevinguin qüestions de ple 
a l’agenda i l’ordre del dia.

Des de la Candidatura, estimularem la creació i la constitució d’assemblees populars en què es debatin i es 
treballin les necessitats bàsiques de cada sector popular, lluny dels espais institucionals. Treballarem perquè es 
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difongui la seva tasca i perquè aquestes veus, només citades a participar de l’actual marc polític una vegada 
cada quatre anys, esdevinguin una força que calgui tenir en compte més enllà d’aquesta data i es mobilitzin i 
treballin per la consecució dels seus objectius comuns. 

És important tenir en compte que cap d’aquests espais ha d’estar tutelat i/o controlat per cap òrgan institu-
cional, però en canvi sí que ha de poder tenir la capacitat d’incidir-hi. Per això, cal crear espais de democràcia 
directa i enfortir-ne d’altres que passen irremeiablement per l’autoorganització popular. Així mateix, cal esten-
dre aquests mecanismes d’intervenció directa i potenciar l’assemblearisme com a eina bàsica, útil i horitzontal 
per omplir de sentit les nostres decisions. 

2.1. ASSEMBLEES DE BARRI

Les assemblees de barri són espais de discussió, debat i presa de decisions col·lectives en les quals es posen 
en comú les mancances, necessitats i objectius que com a poble es troben sobre la taula. Cal potenciar la 
creació d’aquestes estructures populars per a la presa de decisions col·lectives sobre els afers més immediats 
de les nostres pròpies vides. 

La CUP treballarà des de tots els fronts per crear aquest tipus d’estructures i a la vegada promourà la seva par-
ticipació en la presa de decisions en el si dels ens institucionals existents. Cal promoure la creació d’aquestes 
assemblees, així com el seu caràcter permanent.

2.2. ASSEMBLEES SECTORIALS

Les assembles sectorials són aquells tipus d’assemblees que sorgeixen de les necessitats que es puguin de-
terminar en un moment concret. Aquest tipus d’assemblees es caracteritzen per treballar en exclusivitat una 
temàtica, un conflicte específic i sobre el qual cal donar una resposta immediata des dels sectors populars a 
qui els afecta. En aquest cas estem parlant d’espais de participació pensats per buscar solucions i impulsar 
mesures de xoc contra problemàtiques de caràcter urgent. 

3. AMPLIANT LA PARTICIPACIÓ POPULAR

Per a la CUP, la participació no és un discurs retòric buit de contingut, sinó que al llarg del programa es proposa 
utilitzar-la com a eina per governar-nos. A continuació s’esmenten alguns dels exemples més destacats:

• Municipalitzacions: entenem les municipalitzacions dels serveis bàsics com a actuacions necessàries en 
les nostres polítiques. Utilitzarem els referèndums municipals perquè, com a poble, es pugui decidir sobre la 
rescissió dels contractes d’aquells serveis externalitzats que es consideri necessari remunicipalitzar. (Consulteu 
"Proveïm-nos", p. 26)

• Pressupostos oberts i participatius: la importància cabdal de les qüestions econòmiques en la vida 
del municipi fa que plantegem la necessitat d’elaborar els pressupostos de manera oberta i participativa. Així 
assegurarem la presa de decisions en l'àmbit econòmic de tota la població. (Consulteu "Gestionem-nos," p. 19)

• Reapropiació popular de l’economia: els berguedans han de poder prendre partit i reapropiar-se de les 
decisions econòmiques. D’aquesta manera volem posar a l’abast de tothom eines per a conèixer les polítiques 
per les quals s’ha arribat a aquest punt i per fer el seguiment de l’estat del deute municipal i de com s’està 
gestionant durant la legislatura. (Consulteu "Ocupem-nos", p. 28)
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• Pla d’ordenació urbanística i equipaments: per entendre i reinterpretar la ciutat cal un canvi en l’or-
denació urbanística, implicant la ciutadania en garantir el dret a l’habitatge i l’equitat social de l’espai públic. 
També poder decidir col·lectivament l’ús dels edificis municipals. (Consulteu "Repensem-nos", p. 43)

• Auditoria energètica: posar en coneixement públic l’estat del consum energètic municipal i promoure un 
procés públic de detecció de mancances i obsolescències de les instal·lacions municipals. (Consulteu "Recon-
nectem-nos", p. 50)

• Consells municipals: promoure i reactivar els consells municipals: el sanitari, el de la infància, l’escolar i 
l’esportiu. S’han de dotar de pressupostos propis, estatuts i poder de decisió i vinculant més enllà del poder 
consultiu de què disposen actualment. (Consulteu "Cuidem-nos", p. 56 i "Formem-nos", p. 61 i 65)

4. TRANSPARÈNCIA: EL CONTROL NECESSARI DE LES INSTITUCIONS DEL POBLE

A causa de l’alt grau de desconfiança que s’ha generat en el decurs dels darrers temps entre la població i les 
institucions (degut, en gran part, a l’ingent nombre de casos de corrupció que coneixem dia rere dia en el marc 
de l’Estat espanyol) es fa imprescindible dotar-nos de les mesures necessàries per afrontar aquest espoli i 
posar el fre a aquest tipus d’activitats que no fan més que menystenir i menysprear les classes populars. 

La lluita contra la corrupció ha de passar irremeiablement per la participació activa dels habitants del municipi 
en la institució i que la institució mateixa sigui oberta a tothom. Cal centrar els nostres esforços en incrementar 
i fomentar la transparència de les institucions i garantir amb la màxima fermesa la limpidesa de les activitats 
que els càrrecs electes hi exerceixen. 

Per poder avançar cap a una societat on les persones siguin corresponsables de les decisions i puguin parti-
cipar directament sobre les qüestions que els afecten cal detallar-ho clarament, oferint el màxim d’informació. 
Per això, l’Ajuntament s’ha de convertir en un instrument al servei de la població i en cap cas respondre a les 
necessitats d’una minoria. 

Per tot això cal establir els mecanismes que permetin conèixer i fiscalitzar la tasca de la institució, sobretot pel 
que fa a l’àmbit econòmic. Així doncs, des de la CUP treballarem fermament per fer efectives les propostes 
següents: 

• Fer públiques les despeses i els ingressos municipals i que estiguin a l’abast de tota la població. És 
important que aquesta informació sigui publicada en tots els suports gràfics i que se’n faci la publicitat corres-
ponent perquè arribi a totes les persones del municipi. L’accés a la despesa i al registre d’ingressos ha de ser 
plenament efectiva. 

• Difondre de manera clara el deute municipal actualitzat per conèixer en quin estat es troba el nostre 
Ajuntament. 

• Limitar els sous dels càrrecs electes i fer-ne públiques les retribucions. 

• Eliminar les gratificacions que reben els secretaris dels organismes autònoms municipals i so-
cietats municipals i incloure-les dins les obligacions de la seva tasca. 

• Obrir un web municipal sobre l’estat del deute, els ingressos i les despeses.  

Tanmateix, per assolir la màxima qualitat democràtica també és important el control pel que fa a les qüestions 
orgàniques de l’Ajuntament, així com una clara garantia del control que necessàriament cal exercir sobre la 
institució. 
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• Obrir a tota la població l’ordre del dia de les sessions plenàries que s’hagin de celebrar en l'àmbit local. 

• Publicitar els acords plenaris que s’hagin pres en el si dels diferents òrgans de decisió, així com a les 
diverses comissions informatives i als organismes autònoms municipals. 

• Garantir la presentació anual de les declaracions de rendes anuals i d’intervenció dels regidors i regi-
dores de l’Ajuntament.

• Presentar anualment la declaració de despeses i ingressos dels partits polítics municipals i fer 
pública la sol·licitud de crèdits a entitats financeres. 

• Transparència absoluta pel que fa a les subvencions i al procediment per concedir-les.

4.1. EL CARRER, ELS BARRIS: ESPAIS DE CONFLUÈNCIA DE LA NOSTRA ACCIÓ POLÍTICA. DESCEN-
TRALITZEM-NOS! 

Afavorir l’autoorganització popular, dinamitzar i enfortir el teixit associatiu. Una de les maneres directes de 
participació passa per la corresponsabilització del teixit associatiu en la gestió dels equipaments i programes, 
dotant-los de mecanismes de gestió i de convenis que garanteixin tant la prestació del servei públic com l’en-
fortiment del paper de les entitats. Així passen de ser simples agents consultors a desenvolupar l’organització 
col·lectiva i a esdevenir protagonistes de l’acció de govern.

Ens comprometem a rendir comptes de tota acció de govern o d’oposició, així com a afavorir la descentralit-
zació de l’Administració i a treure-la de l’edifici consistorial per acostar-la a la població. Per tal de dur-ho a 
terme, proposem:

• En cas de guanyar les eleccions i tenir l’alcaldia ens comprometem setmanalment a fer una ex-
posició pública de totes aquelles accions realitzades per l’equip de Govern i per explicar les que no podem 
fer i els impediments amb què ens trobem. Serà oberta i la gent tindrà possibilitat després de l’exposició per fer 
propostes, precs i preguntes. Aquesta sessió es realitzarà en espais públics, associacions de veïns… i comp-
tarà amb l’alcalde o algun dels regidors amb competències al consistori.  Cada setmana es farà en un barri 
diferent per treure la gestió de Berga de l’Ajuntament, acostar-la al poble i facilitar la fiscalització de l’acció 
de govern. S'intenrarà que els mitjans de comunicació municipals retransmetin en directe aquestes sessions.

• En cas que estiguem a l’oposició, farem una sessió pública mensual, preferentment els dimarts 
abans del Ple municipal. Allí explicarem les mocions que s'hi tractaran i quina és la nostra posició, i també 
exposarem les mocions que presentarem des de la nostra candidatura. Després de l’exposició restarem oberts 
a preguntes o a propostes per part dels assistents i recollirem les que s’escaiguin per portar-les al ple. Aquesta 
acció ha de servir per dotar l’Administració de més transparència i facilitar-ne la fiscalització per part de les 
classes populars. Aquestes sessions disposaran d'un dels regidors de la CUP (com a mínim) que formi part del 
consistori i es duran a terme cada mes en un barri diferent.

5. ALLIBERAMENT NACIONAL

En els últims anys, una part molt important del poble català s'ha manifestat a favor d’exercir el dret d'autode-
terminació. L’actual marc juridicopolític, definit per la Constitució postfranquista espanyola de 1978 i desplegat 
pels diferents estatuts d’autonomia, presenta uns dèficits democràtics inassumibles des d’una òptica de de-
fensa de les llibertats i de la sobirania popular.
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L'àmbit local és un terreny propici per a la mobilització popular i per fer evidents les contradiccions actuals. 
El moviment de les consultes sobre la independència, iniciat el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, a 
instàncies de la CUP i amb el suport de tots els nuclis de l’esquerra independentista de la comarca, així ho posa 
de manifest. Pocs dies després d'aquella primera consulta, l’Ajuntament de Berga va aprovar una moció de la 
CUP per donar suport a la realització d’una consulta popular sobre la independència dels Països Catalans que 
es va celebrar el 13 de desembre de 2009. Dels 4.760 vots obtinguts, el 96,97% van ser favorables al “sí”.

Ara fa pocs mesos, el 9 de novembre de 2014, la ciutat de Berga va viure una jornada similar a la de 2009. 
En aquesta votació hi van participar 7.718 persones de totes les procedències, edats i condició social. Això 
representa el 56% de la població amb dret a vot. D'aquests, 7.148 (el 92,6%) van votar doble “SÍ”, superant 
amb escreix la participació global del referèndum de 2006 del que llavors era el nou Estatut (en què van anar 
a votar 5.956 persones, sumant els partidaris del “sí” i els del “no”).

És evident, doncs, que aquests últims anys hi ha hagut un canvi important en la consciència col·lectiva. Hem 
deixat enrere les pors i cada cop som més els qui pensem que la independència no només és possible, sinó 
que és l’única solució a l’actual època de crisi i dependència dels Països Catalans.

A la CUP pensem que el sistema polític autonòmic ha exhaurit les seves possibilitats i que, per garantir el nos-
tre futur econòmic, el benestar social, la cohesió i la supervivència de la identitat catalana, és urgent traçar una 
estratègia independentista que des dels ajuntaments donin suport a la consecució d'un Estat propi.  

Des d’aquesta perspectiva, des de la CUP de Berga:

• Donarem suport a totes aquelles iniciatives i moviments socials que treballen en àmbits i propostes que 
permetin avançar en la construcció nacional dels Països Catalans.

• Vetllarem perquè el procés d’alliberament nacional estigui en tot moment estretament connectat a la defen-
sa dels interessos i drets de les classes populars.

• Donarem suport actiu a les iniciatives d'organització popular (assemblees, consells ciutadans, enti-
tats locals, plataformes i organitzacions, etc.), amb l’objectiu de desplaçar el protagonisme del procés d’allibe-
rament des de les institucions cap a la societat civil.

• Activarem, de comú acord amb tot el conjunt de forces polítiques, sindicals i socials amb presència a la ciu-
tat, espais de mobilització i d'organització popular que facilitin la conscienciació i la mobilització 
de la societat catalana en favor del procés d'emancipació nacional.

• Donarem suport a la concreció d'un full de ruta basat en el caràcter plebiscitari de les eleccions 
del 27S, unes eleccions que han de servir de referèndum sobre la independència per fer avançar de manera 
efectiva els Països Catalans cap a l'exercici del dret d'autodeterminació.

• Col·laborarem amb les institucions catalanes per a l’organització i desenvolupament del procés consti-
tuent implícit en el resultat de les eleccions plebiscitàries.

• En cas de negativa de l’Estat a reconèixer la independència, convocarem el conjunt de forces sobiranistes 
representades al municipi amb l'objectiu d'emprendre les accions necessàries per fer efectiva la ruptura amb 
l’Estat espanyol i la defensa del procés i la progressiva substitució de les estructures d’Estat espanyoles per 
les pròpies.

• Ens comprometem a impulsar (a través de l'Ajuntament) les accions que corresponguin per tirar endavant 
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el procés d’independència. Col·laborarem en tot el que calgui en la creació de les estructures d'Estat 
pròpies, principalment amb la creació de la Hisenda i la Seguretat Social catalanes.

• Els i les regidores de la CUP participarem en la creació de l'Assemblea de càrrecs electes que es cons-
tituirà com a òrgan representatiu i consultiu del poder local a escala nacional per assumir la governació de 
Catalunya en cas que fos intervinguda per l’Estat espanyol.

• Elaborarem un pla de col·laboració amb la resta de Països Catalans basat en l'intercanvi i aprofundi-
ment de relacions en el terreny educatiu, econòmic i cultural i donarem suport a totes les iniciatives, presents 
i futures, que s'estan produint en els altres territoris nacionals amb l'objectiu de l'alliberament de la nació 
completa.

• Impulsarem accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura democràtica 
amb l’Estat, com ara la insubmissió, des del primer dia, de tota la simbologia i festivitats espanyoles.
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GESTIONEM-NOS
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Estem sotmesos a un negoci a escala mundial que es basa en què els subjectes (persones, partits polítics, 
empreses, institucions i estats) sempre estiguin implicats en operacions de finançament amb l'objectiu que, 
més enllà de refinançaments o quitances parcials, estiguin sempre devent i sempre executant aquest deute. 
El negoci es basa només en això. Sovint aquest deute és fruit d'operacions financeres fetes amb diner irreal, 
que ni tan sols existeix. Aquest negoci/estafa està assumit com una quotidianitat que no es qüestiona perquè 
es veu absolutament justificat i normal.

L'Ajuntament de Berga és un subjecte més sotmès a aquest segrest financer. Som del parer que cal fugir 
dels lligams d'aquest joc. És a dir, no cal reduir el deute per tenir més marge d'acció econòmica, sinó per 
desempallegar-se d'aquest xantatge. Els equips de governs precedents (CiU i PSC/ERC) mai no han qüestionat 
aquest model i fins i tot han valorat positivament la prolongació dels contractes financers que ells consideren, 
textualment, “millores de qualitat del deute”. És a dir, s'entén la liquiditat immediata com una millora sense 
qüestionar el model i caient-hi successivament de quatre potes.

Creiem imprescindible una acció que vagi encaminada a la sobirania econòmica i financera i això significa la 
desaparició del deute i la creació d'estructures d'autogestió financera.

Tal com ja és sabut, l’Ajuntament té un deute de 18 milions d’euros, que s'arrossega des de les últimes 
legislatures. Les causes d'aquest endeutament són diverses. D'una banda, s'ha creat un dèficit estructural 
insostenible. L'Ajuntament té unes obligacions adquirides que comporten un dèficit que va dels 100.000 als 
150.000 euros al mes, entrant en un espiral difícil de combatre sense una voluntat política ferma. Altres cau-
ses de l'endeutament no són únicament responsabilitat dels equips de govern, sinó d'altres estructures, com 
ara l'Estat espanyol, el qual limita les competències dels municipis a cinc serveis (aigua, cementiri, neteja, 
asfaltat i enllumenat) i no preveu el finançament per a la majoria de serveis que els ajuntaments es veuen obli-
gats a impulsar a causa de la desatenció dels titulars de les competències (Generalitat, diputacions, Estat...). 

D'altra banda, també cal destacar els motius que rauen en la mala gestió del consistori, com ara la desaten-
ció en el cobrament de taxes. Hi ha alguns serveis i concessions que s'estan deixant de cobrar de manera 
sistemàtica o que s'estan cobrant, però no pas en la seva totalitat, com és el cas del mercat, Ràdio Berga o 
publicitats estàtiques. Una altra causa de l'endeutament el trobem en l'avançament de les subvencions. En 
moltes ocasions, quan es rep una subvenció, s'executa el pagament abans que es cobri, cosa que provoca 
que sempre hi hagi una quantitat de diners avançada en les successives subvencions. També cal mencionar 
la manca de previsió d'estalvi quotidià i l'aplicació de la pressió d'estalvi en cada partida a l'hora d'elaborar 
pressupostos, tal com reclamem any a any, com a mecanisme per salvar el dèficit. 

I, finalment, a la nostra ciutat hi ha una sèrie de concessions tòxiques que estan agreujant cada vegada més 
aquest deute. L'Ajuntament ha de trobar els mecanismes per trencar aquests lligams que comprometen els 
comptes municipals. És el cas de concessions com ara Ràdio Berga, la urbanització dels Pedregals o Inber-
gatur.
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1. REDUÏM EL DEUTE A ZERO 

Per reinvertir aquesta dinàmica d’endeutament, cal plantejar propostes a curt, mitjà i llarg termini que capgirin 
aquesta situació i vagin cap a una sobirania econòmica i creació d’estructures d’autogestió financera.

1.1. PROPOSTES A CURT TERMINI

• Pressió d'estalvi a cada partida. Gairebé sempre, les partides relacionades amb manteniments i material 
d’ús corrent tenen un marge pressupostari ample. Això fa que qui les gestiona no es vegi obligat a estalviar. Si 
prescindim d’aquests marges, s’obliga a tenir cura del diner públic en les despeses del dia a dia.

• Suprimir despeses no imprescindibles. Respectar les despeses de caràcter netament social, reduir les 
despeses en publicitat i, si s'escau, aturar obres o inversions que no calguin.

• Reducció al límit de les hores extra.

• Millora en la gestió dels serveis d'alt dèficit.

• Denúncia i no-pagament del deute il·legítim.

• Invertir per estalviar. Modernització d'instal·lacions amb l'objectiu de reduir-ne els costos de funciona-
ment.

• Auditoria pública del deute. Les auditories ciutadanes municipals del deute són processos participatius 
en els quals la ciutadania d’un municipi agafa consciència de quins són els deutes il·legítims de la seva Admi-
nistració per reclamar i lluitar pel seu no-pagament. Des de la CUP volem fer extensiva la tasca de fiscalització 
i control que hem dut a terme des del grup municipal al conjunt de la ciutadania.

Així doncs, l’auditoria pública del deute es materialitza en la lluita pel dret a la informació com a pas previ o 
paral·lel a la lluita pel dret a la participació real. Un dels principals mecanismes de control ciutadà i, per tant, de 
participació ciutadana, ha de ser el control econòmic dels ajuntaments i cal exigir no nomes plena transparèn-
cia en matèria econòmica, sinó que cal que el conjunt de la població tingui accés a la informació sobre quins 
són els deutors del seu consistori i quins interessos genera aquest deute. Cal engegar processos d’informació 
pública que permetin identificar i destriar el deute, mesurar quina part d’aquest es legitima i decidir democrà-
ticament què s'ha de fer amb aquella part que no ho sigui.

1.2. PROPOSTES A MITJÀ I LLARG TERMINI

• Recuperar externalitzacions dels serveis bàsics. (Consulteu "Proveïm-nos", p. 24)

• Creació d'estructures d'autogestió financera. Un cop s’hagi pogut fer desaparèixer el deute de l’Ajun-
tament, caldrà dotar-nos de mecanismes per no tornar a caure en aquest error. És imprescindible tenir un cert 
marge d’endeutament per cobrir les eventualitats que puguin aparèixer. Això, però, no vol haver de dir recórrer 
necessàriament a la teranyina de la banca privada. Plantegem iniciar l’estudi per a la creació d'una cooperativa 
de crèdit amb l'objectiu de finançar els projectes i les necessitats del municipi que no es puguin cobrir amb 
fons propis.

GESTIONEM-NOS
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2. PRESSUPOSTOS OBERTS ALS BERGUEDANS I BERGUEDANES

Referent els pressupostos municipals, en els darrers dos anys s’han fet esmenes a la totalitat a la proposta de 
l’equip de govern. Els criteris a l’hora d’elaborar els pressupostos han estat:

 » Disminució del deute

 » Eliminar les partides inflades artificialment

 » Eliminar o afegir/modificar partides de caire polític/ideològic

 » Denunciar i no pagar el deute il·legítim

Però cal fer un pas més per avançar cap a la democràcia participativa en matèria de pressupostos: l’elabora-
ció d’uns pressupostos participatius. Encara que el pressupost d’un ajuntament contempla moltes partides i 
capítols que són fixes, també hi ha molts aspectes que es poden modificar. 

Les nostres propostes per a la legislatura vinent són les següents:

• Aprovar uns pressupostos municipals realistes, previsors i d’estalvi. Proposem la inclusió d’una 
partida de 500.000€ destinada a l’estalvi, però que es mantingui fins a final d’exercici com a provisió per a 
emergències socials, estrictament per això. En cas que no calgués fer-la efectiva, els diners d’aquesta provisió 
anirien destinats a amortització extraordinària de crèdit.

• Limitar l’establiment de nous crèdits financers. L’any 2023 vencerà el darrer crèdit financer amb la 
banca. Per tal de no situar el final del deute total de l’Ajuntament encara més enllà d’aquesta data, cal limitar 
tant com sigui possible l’establiment de nous crèdits.

• Avançar en l’elaboració d’uns pressupostos participatius. Posarem a disposició dels berguedans un 
programa informàtic per  facilitar la participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos municipals. L’ob-
jectiu és que la participació es dugui a terme amb la màxima informació i coneixement de causa, assegurant 
així un debat social ampli i realista entorn de tres qüestions:

 1. Inversions de projectes de ciutat

 2. Priorització de les obres de manteniment de la ciutat

 3. Modificacions i priorització d'actuacions dins de cada àrea

3. QUE QUI MENYS TINGUI, MENYS PAGUI

Pel que fa al sistema tributari de la ciutat, s’apostarà per la progressivitat. Es tracta del fet que la pressió 
d’impostos, taxes i contribucions especials es redueixin a aquelles persones amb menys ingressos, i en canvi, 
augmentin a mesura que es té més capacitat tributària. El principi de qui més té, més paga (o qui menys té, 
menys paga) persegueix l’equitat. A banda de just, el sistema tributari de Berga també ha de ser simple i clar.
 
La fiscalitat progressiva permet protegir i ajudar aquells col·lectius més necessitats i, a la vegada, gravar fis-
calment les persones o empreses amb més recursos. Un bon esquema tributari ha de permetre generar més 
benestar i augmentar els ingressos municipals. Aquests diners de més de l’Ajuntament s’han de reinvertir en 
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necessitats de la ciutat associades a viure millor: actuacions pal·liatives d’emergència, inclusió social, drets 
associats a la vida a la ciutat i a l’eixamplament de les polítiques dirigides a satisfer les necessitats de les 
persones. El combat contra les desigualtats, tal com posen de manifest múltiples estudis recents, genera eco-
nomies més fortes a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, proposem:
 
3.1. AVANÇAR I APROFUNDIR EN UN SISTEMA TRIBUTARI PROGRESSIU

El desplegament d’una política d’hisenda municipal basada en l’assoliment de la justícia redistributiva, que 
promogui exempcions tributàries per als col·lectius més necessitats i per a les entitats sense ànim de lucre i 
apliqui taxes per al reequilibri econòmic i ecològic.
 
• Fiscalitat progressiva en els impostos de què disposa l’Ajuntament de Berga: 

 » Impost sobre el valor dels béns immobles (IBI)

 » Impost sobre activitats econòmiques (IAE), que té origen en l’exercici d’activitats empresarials i es   
 paga a partir d’un milió d’euros de volum de negoci.

 » Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

 » Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que deriva de la realització de construccions,   
 instal·lacions i obres per a les quals s’exigeix una llicència urbanística 

 » Impost sobre la titularitat de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

• Aplicació de criteris de renda en l’accés als serveis bàsics per mitjà de quotes socials. Els criteris de 
renda comporten el fet de tenir en compte la renda familiar anual en els diferents processos per a l’obtenció 
d’algun tipus de benefici fiscal i que poden esdevenir, així mateix una reducció del tipus impositiu que s'ha de 
contreure. 

3.2. RELACIONAR ELS TRIBUTS AMB OBJECTIUS DE CIUTAT

El sistema tributari és una de les grans eines que té l’Ajuntament per intervenir sobre el model de ciutat (jun-
tament amb el POUM). En aquest sentit, apostarem per: 

• Alinear la política tributària als objectius de ciutat:

 » Reciclatge, per mitjà de la taxa de recollida d’escombraries. En l'àmbit de reciclatge, Berga (i el Ber 
 guedà) està molt per sota de la mitjana catalana. Caldria lligar el reciclatge amb la fiscalitat, és a dir,  
 “si es recicla més, es paga menys”.

 » Regeneració del barri vell per mitjà de bonificacions i disminució de les llicències.

 » Criteris ambientals, introduint el principi de “qui contamina, paga”, per mitjà de la revisió dels lí- 
 mits d’emissió ambiental i duent a termes procediments d’inspecció del seu compliment. En cas que  
 se superin els llindars establerts, es tramitaran expedients sancionadors.

• Rebaixar la pressió fiscal a aquells col·lectius més necessitats

• Bonificar o subvencionar l’accés als drets bàsics com a complement d’uns serveis d’Estat del benes-
tar locals universals i de qualitat.
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Així, l’efecte redistributiu s’aconsegueix per la via dels ingressos i la renda (utilitzant el sistema tributari), però 
també per la banda de l’accés als serveis (utilitzant el sistema de serveis de benestar).

4. UNA ADMINISTRACIÓ AL SERVEI DEL POBLE

En l'àmbit de l'Administració municipal cal treballar per millorar l'atenció i el servei als ciutadans.

És fàcilment palpable en el dia a dia que hi ha un recel entre ciutadans i Administració municipal. És en aquest 
sentit que adoptarem un seguit de mesures que tendeixin a fer-lo desaparèixer. Per aquest motiu, organitzarem 
l’Administració municipal de manera que els treballadors de l’Ajuntament treballin per objectius i que la feina 
realitzada quedi reflectida mitjançant diversos mecanismes de control perquè la ciutadania pugui conèixer què 
es fa en tot moment a l’Ajuntament: 

• Facilitarem la informació i burocràcia, ampliant la possibilitat de tramitació telemàtica a tra- 
 vés de la pàgina web de la l’Ajuntament de Berga

• La definició i posada en marxa de criteris per a una Administració transparent, desburocratit 
 zada, àgil i eficaç

• Resposta en un màxim de quinze dies a les comunicacions i instàncies dels ciutadans

5. MILLORAR L’EFICÀCIA I LES CONDICIONS DE TREBALL DE L’ADMINISTRACIÓ

Com en qualsevol àmbit laboral (i l’Ajuntament no n’és cap excepció), la CUP creiem que els treballadors i les 
treballadores són el motor real i indispensable perquè la feina es faci i es faci bé. Per tant, si volem aconseguir 
tenir un Ajuntament que treballi de manera eficaç i eficient, això passa indispensablement per treballar colze a 
colze amb l’equip de persones que en conformen la plantilla, dotar-los de les eines suficients per poder desen-
volupar la seva tasca tan bé com sigui possible i implementar polítiques en la gestió de recursos humans que 
esdevinguin una millora en les condicions laborals. Per això proposem:

• Flexibilització horària per als treballadors i treballadores: hi ha moltes mesures que es poden aplicar sen-
se necessitat que això comporti una despesa per a l’Ajuntament, però sí una millora de les condicions laborals 
de les persones que hi treballen. Per aquest motiu, proposarem mesures que permetin compaginar més bé la 
vida laboral amb l vida personal, com ara la jornada flexible, garantint les necessitats dels serveis.

• Programa de formació per al personal, elaborat conjuntament amb els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i encarat al reciclatge en aquells camps en què resulti necessari o en l’ampliació de coneixe-
ments quan calgui per al bon funcionament del consistori i per a un millor desenvolupament professional de 
les persones que hi treballen.

• Realització de reunions periòdiques amb els treballadors i treballadores. Creiem que la comunica-
ció amb les persones que treballen a l’Ajuntament és bàsica i per això veiem que hi cal el contacte directe de 
manera periòdica. Els objectius poden ser diversos en funció del context, però sempre serà positiu. Mitjançant 
un canal de comunicació permanent podrem conèixer necessitats, inquietuts, propostes o qualsevol altre 
aspecte important que s’hagi de treballar. Cal posar en marxa un mecanisme real perquè l’equip humà que 
treballa a l’Ajuntament pugui implicar-se veritablement en la presa de decisions en tots aquells aspectes que 
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els afectin i aconseguir millorar en aquells els serveis municipals en aquells aspectes que es pugui mitjançant 
les seves valoracions, observacions i propostes.

• Reorganitzar l’organigrama de l’Ajuntament. Cal millorar la coordinació entre regidories, optimitzar re-
cursos i detectar mancances, problemesi necessitats. Tot això s’ha de fer conjuntament amb els treballadors i 
les treballadores, que són qui diàriament viuen i veuen què es pot millorar i com. 

• Polítiques de contractació de personal transparents, lliures de tot clientelisme i decidides pel consis-
tori en ple, que potenciïn el reciclatge i la formació del personal municipal per promoure un servei més eficient 
i una atenció més òptima al conjunt del poble de Berga.

• No aprovar la compatibilitat laboral del personal de l'Ajuntament que superi les 40 hores setmanals en total. 
Entenem que en el context de crisi actual i amb la manca de llocs de treball cal apostar pel repartiment de 
la feina. 

• Reduir al màxim la partida d’hores extra, que comporten una despesa extremadament elevada. Oferir 
la possibilitat de compensar les hores extra a raó d’hora treballada per hora i mitja, de manera que la gratifica-
ció no és econòmica, però els treballadors i treballadores es veuen recompensats pel seu esforç i implicació.

6. GOVERNACIÓ

La política de governació ha d’anar més enllà de les actuacions policials i judicials; cal apostar per un nou 
model que estigui lluny de la percepció que la seguretat equival a autoritat, ordre i repressió. Des de la CUP 
apostem per un model de prevenció, diàleg i educació que vagi a l’arrel dels problemes. A més, la política de 
governació (i, en especial, la de seguretat) són polítiques que cal planificar coordinadament amb diverses àrees 
de l'Ajuntament. 

Per altra banda, endurir la repressió policial i generalitzar indiscriminadament el règim de sancions no és la so-
lució. Entenem que calen unes polítiques públiques centrades en la prevenció, la reducció dels factors de risc, 
la potenciació de la inclusió social i la creació d’uns serveis públics de qualitat per reduir les causes delictives. 

Proposem:

• Derogar l'actual ordenança de convivència i via pública. Les solucions expeditives que es duguin a 
terme en nom de la “seguretat, la convivència o el civisme” són generalment poc efectives i tot sovint lesionen 
els drets i llibertats fonamentals de les persones. 

• Potenciar una política d’immediatesa basada en la mediació social a través dels serveis que s’ofe-
reix actualment des de l'Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal i la Policia Local.

• Donar caràcter permanent a la formació específica en matèria de mediació al personal respon-
sable i als i a les agents de la Guàrdia Urbana.

• Dur a terme una política social que progressivament vagi eradicant les circumstàncies que ge-
neren aquestes situacions. (Consulteu "Conscienciem-nos", p. 75 ). Considerem que en matèria de seguretat 
hi ha un grup que el podem situar en aquells conflictes i situacions derivades de l'actual sistema social i que 
s’emmarquen molt sovint en l’àmbit de la marginació.

• Coordinar tots els agents integrants de la Junta de Seguretat i dur a terme un seguiment per a una 
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posterior prevenció també a través d’entitats socials, com ara les associacions de veïns, entitats juvenils, es-
portives i les diverses AMPA.

També hi ha també un altre element en aquest àmbit que segurament és el més delicat i polèmic: els abusos 
d’autoritat. Aquestes irregularitats poden ser de dos tipus. D’una banda, trobem els abusos d’autoritat derivats 
de prejudicis classistes i racistes, juntament amb polítiques que utilitzen l’estratègia de la por contra l’enemic 
difús (els joves, “la droga”, els indigents, l’estrany...) per a generar un reforçament del control social i una legi-
timació de les polítiques repressives. D’altra banda, trobem tot allò referent a la utilització de la Policia per dur 
a terme tasques de repressió política. Aquesta utilització, freqüent en governs autonòmics i/o estatals, sovint 
també es té molt sovint la temptació d’utilitzar la Guàrdia Urbana per dur a terme tasques d’assetjament als 
moviments crítics. En aquest sentit, cal:

• Garantir que l’Ajuntament exerceixi un control exhaustiu dels abusos d’autoritat i la repressió a tra 
 vés del treball a la Junta de Seguretat.

• No utilitzar ni la Guàrdia Urbana ni cap altre mecanisme per fer un control polític o repressió. 

7. REPLANTEGEM-NOS LES CONCESSIONS

Actualment, moltes de les concessions que ha fet l'Ajuntament de Berga no es compleixen i acaben als tribu-
nals. Això és degut al fet que s’han dut a terme concessions molt llargues, que no són viables ni realistes. I, en 
la majoria dels casos, no han vetllat pels interessos de la ciutat, ni se n'ha fet un seguiment pel compliment. 
Per això, ara cal:

• Replantejar aquelles concessions que actualment són inviables i/o no es compleixen. 

 » Concurs públic. Quan es modifiquen substancialment les clàusules d’una concessió, és imprescin 
 dible obrir un nou concurs públic.

 » Les clàusules del nou concurs públic han de ser viables i realistes i, a la vegada, han de vet 
 llar pels interessos de la ciutat. 

• Recuperar les concessions que gestionen serveis bàsics (Consulteu "Proveïm-nos", p. 24)

• Crear la figura d'un responsable de l'Ajuntament que vetlli i faci un seguiment de totes i cadas-
cuna de les concessions
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PROVEÏM-NOS
MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

Un dels trets característics que han marcat la gestió econòmica municipal en els darrers decennis ha estat 
l'externalització dels serveis municipals. Així, s'han externalitzat des de serveis bàsics com per exemple la 
gestió del subministrament d'aigua potable o la recollida de residus fins a petites tasques de suport a les 
actuacions municipals.

Les raons que han portat fins a aquest punt depenen del tipus de servei, de la mida del municipi i de la seva 
capacitat econòmica. En alguns casos es pot esmentar la complexitat de contractar personal per part d'un ens 
públic, però en molts d’altres es tracta de pures qüestions ideològiques, o encara pitjor, de la simple desídia i 
mandra de gestionar. El fenomen, doncs, és extens i s'hi poden trobar des de casos plenament justificats fins 
a autèntics atracaments a les arques municipals per la via de la “compra” de serveis.

En el cas de Berga trobem dues externalitzacions molt notables: la recollida de residus i el Servei Municipal 
d'Aigües. També hi ha diverses externalitzacions de funcions municipals, com són la neteja d'edificis i carrers, 
el manteniment de l'enllumenat dels carrers, la gestió del personal de la piscina municipal, o fins i tot nous 
serveis que ja han nascut externalitzats, com ara el monitoratge dels camins escolars.

El cas de la recollida de residus no és pròpiament una externalització municipal, ja que el servei està manco-
munat (això seria que diferents municipis s'ajunten per prestar el servei d'una manera més eficient) mitjançant 
el Consell Comarcal i és el Consell mateix qui externalitza el servei, i qui principalment n'ha (o hauria) d'exercir 
el control de la gestió mentre la mancomunitat existeixi.

Pel què fa a la concessió del Servei Municipal d'Aigües, es troba actualment a uns set anys de la finalització 
del contracte. El pagament per la prestació del servei es calcula amb base a les despeses que l'empresa 
declara per dur-lo a terme i sobre el total de la despesa es paga a la concessionària el 16% d'aquesta xifra 
per a la prestació del servei. Aquest sistema presenta com a principal problema la difícil fiscalització d'alguns 
d'aquests costos i, per altra banda, l'escassa voluntat dels responsables de l'Ajuntament fins a la data per 
exercir aquest control. Davant d'aquest fet es planteja la necessitat de recuperar la gestió municipal del servei, 
ja sigui per la via d'esperar a la finalització del contracte exercint una tasca exhaustiva sobre l'activitat de la 
concessionària, o bé avaluant si la disminució de costos sobrevinguda d'assumir la gestió directa del servei 
serviria per compensar la indemnització i amortització de deutes pendents que s'haurien de pagar a la con-
cessionària per rescindir unilateralment el contracte abans que acabés.

Respecte a les altres externalitzacions, en primer terme hi ha la neteja de carrers, que actualment es troba amb 
el contracte a punt de finalitzar. En segon terme hi ha la neteja dels edificis públics i la gestió del bus urbà, que 
no tenen cap contracte que les reguli. En tercer lloc hi ha el manteniment de l'enllumenat, sobre el qual està en 
marxa un estudi de disminució del consum energètic que pot afectar la manera de fer-ne el manteniment. I, fi-
nalment, hi ha el cas de determinat personal de la piscina municipal i dels camins escolars, que tant en un cas 
com en l'altre, s'està realitzant la tasca subcontractant personal mentre es manté la gestió directa del servei.
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La CUP fa una aposta decidida per la remunicipalització del màxim nombre possible dels serveis externalitzats. 
A banda d’aconseguir un estalvi econòmic, la gestió directa ha de permetre disposar de les eines necessàries 
per garantir-ne la màxima qualitat. En el cas de l’aigua, la remunicipalització del servei va en consonància amb 
la tendència que s’observa a escala global, ja que grans ciutats dels cinc continents n’han recuperat la gestió 
en les últimes dècades. 

Per altra banda, en aquells casos en què la remunicipalització no sigui possible, caldrà actuar en dos fronts: 
exercint el control i fiscalització sobre el desenvolupament del servei i l'activitat de cada empresa conces-
sionària, i establint els contractes necessaris en tots aquells serveis que no en disposin per tenir almenys un 
marc de referència clar que permeti regir el desenvolupament del servei.

1. VIABILITAT DE LES REMUNICIPALITZACIONS

Estudiarem la viabilitat de recuperar de nou la gestió directa de cada servei públic externalitzat, ja sigui im-
mediatament o bé a mitjà o llarg termini. Valorarem els pros i contres i les implicacions econòmiques de cada 
remunicipalització.

1.1. REMUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI D’AIGÜES

A banda dels necessaris estudis de costos i beneficis que cal fer sobre la remunicipalització del servei, hi ha 
unes accions immediates que cal començar amb independència de si el contracte de concessió es rescindeix 
abans de la seva finalització o no. Aquestes accions s'encaminen a assegurar la viabilitat tècnica i financera del 
servei, així com a assegurar que no haurà de tornar-se a concessionar per falta de liquiditat de l'Ajuntament. 
Aquestes accions són:

• Assumir les obres pendents i les reparacions en els pressupostos municipals ordinaris, evitant el finança-
ment extern per part de la concessionària. Es pretén no incrementar el deute a llarg termini que el servei té 
amb la concessionària, que ha finançat una part molt important de les obres de millora dels darrers anys. 
Aquest finançament s'amortitza carregant-lo al rebut de l’aigua fins a la finalització de la concessió. Les 
principals obres pendents que cal dur a terme en un període aproximat d'entre deu i quinze anys (que cal co-
mençar a tenir presents i fer-les en la mesura de les possibilitats) són la substitució de les canonades de plom 
i fibrociment, la renovació de la xarxa de proveïment i la renovació de l'Estació de Tractament i Potabilització.

• Dur a terme progressivament les millores necessàries per disminuir les pèrdues a la xarxa. A banda de les 
implicacions mediambientals i d'estalvi d'aigua, es pretén disminuir els costos derivats tant del bombeig com 
del tractament de potabilització de més cabal del que es consumeix.

1.2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Aquest servei es troba actualment mancomunat amb el Consell Comarcal. Per tant, cal estudiar qualsevol acció 
a mitjà o llarg termini des d'una òptica comarcal.
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1.3. MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

El sistema d'enllumenat públic es troba actualment en procés de substitució de les lluminàries existents per 
altres de noves amb tecnologia de baix consum. Aquest procés requereix fortes inversions i en funció de com 
es realitzin i com es financin, s'haurà d'organitzar i dimensionar el servei de manteniment. Per tant, l’estudi 
sobre la viabilitat de la municipalització s'ha de fer dins el conjunt de l'estudi de la transició vers un model 
tecnològic de baix consum.

1.4. ALTRES (NETEJA D’EDIFICIS, PERSONAL DE LA PISCINA MUNICIPAL, CAMINS ESCOLARS)

L’únic obstacle de la municipalització és la contractació de personal, que actualment l'Ajuntament té molt res-
tringida com a conseqüència del Pla d'Ajust imposat pel Govern espanyol pel gran volum del deute municipal.

2. CONTROL SOBRE LES EMPRESES CONCESSIONÀRIES

Establir mecanismes de control sobre l'activitat de les empreses concessionàries quan aquests mecanismes 
no existeixin o no siguin eficaços. Exercir de manera efectiva el control sobre les activitats que fins ara no 
s'hagin controlat o bé s'hagin controlat de manera deficient.

En el cas del Servei Municipal d'Aigües, atès que l'empresa concessionària cobra en funció de les despeses 
derivades de la prestació del servei, és prioritari establir mecanismes de control sobre:

 » Concordança entre els jornals realitzats i els jornals pagats.

 » Despeses organitzatives de l'empresa imputables al servei.

3. CONTRACTACIONS I LICITACIONS

Establir contractes sobre la prestació d'aquells serveis que ara no en tenen (mentre no puguin ser municipa-
litzats), amb l'objectiu de disposar de marcs de relació clars quant a la gestió dels serveis entre l'Ajuntament 
i les empreses concessionàries.

4. PARTICIPACIÓ

Durem a terme referèndums municipals per decidir col·lectivament sobre aquelles qüestions que puguin ser 
més controvertides.

En el cas del Servei Municipal d'Aigües, el fet de rescindir el contracte de la gestió del Servei Municipal d'Ai-
gües abans que finalitzi pot tenir implicacions diverses sobre l'endeutament, o sobre la factura domèstica 
mateix. En cas que la decisió sigui complexa i presenti marcats avantatges i inconvenients, aquesta decisió se 
sotmetrà a decisió democràtica mitjançant un referèndum municipal.
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OCUPEM-NOS
TREBALL I REACTIVACIÓ ECONÒMICA

La CUP tenim com una de les grans prioritats el fet de crear ocupació i reactivar l’economia de la ciutat. Per 
fer-ho, creiem que cal enfocar les estratègies de desenvolupament econòmic d’una altra manera, atès que 
els grans projectes de dinamització dels últims anys o bé no s’han dut a la pràctica o bé simplement no han 
funcionat. A la vegada, s’han oblidat que les polítiques econòmiques (des de les europees a les locals) tenen 
efectes reals sobre les persones i les llars.

El canvi en l’enfocament del problema econòmic de la ciutat engloba dos aspectes relacionats entre ells: en 
primer lloc, cal un canvi en el model de desenvolupament i, en segon lloc, desplegar des d’ara mateix 
un ampli ventall d’actuacions, petites però efectives i coordinades, que –com en una cascada- puguin 
produir efectes perquè tenen una mateixa lògica i es reforcen entre elles.

El model de desenvolupament de futur que proposem és una resposta a la llarga onada de crisi productiva i 
laboral que afecta Berga des de final dels anys 70. Una resposta que, a més, s’ha de connectar amb els grans 
reptes de caràcter global. Quins són els eixos d’aquesta alternativa econòmica?

• L’existència de processos productius que no siguin explotadors, en què l’economia se situï al servei 
de necessitats de les persones, i no pas a l'inrevés.

• La reconversió ecològica per fer realitat a escala local l’ús sostenible dels recursos. Això significa avançar 
cap a l’economia verda i avançar en les sobiranies econòmiques (energia, producció, consum, etc.)

• La localització de l’economia, donant forma a multitud de projectes i iniciatives en xarxa que connectin 
les capacitats de les persones amb les necessitats de la comunitat.

• La democràcia en l’economia, utilitzant mecanismes per a la redistribució de la riquesa i, també, de pla-
nificació participada per decidir, a escala del territori i en un pla d’igualtat, cap a on volem avançar.

Sigui com sigui, aquests eixos s’han de situar en una realitat concreta: un municipi amb 1.400 persones atura-
des, 8.500 d’inactives en el mercat de treball i que perd població des del 2010. Una ciutat que té una condició 
perifèrica des del punt de vista del sistema econòmic global i que queda lluny dels grans centres de decisió. 
Una comarca en la qual des de fa anys s’han abocat molts recursos a la reactivació econòmica (sòl en la 
bombolla immobiliària, diners per a Inbergatur a Queralt, mà d’obra barata per a un turisme desordenat, etc.), 
però mai no s’han obtingut els resultats esperats.

Amb aquesta diagnosi que podria allargar-se molt més, l’estratègia que proposem és construir una alternativa 
econòmica a partir de la suma i coordinació de microintervencions. Una estratègia que vagi de baix cap a dalt, 
en què la comunitat esdevingui la veritable protagonista de la transformació, fonamentalment a força de tres 
processos:

• L’autoorganització popular a través de pràctiques d’economia social i solidària i cooperativisme (que 
existeixen des de fa dècades arreu del món i també a Catalunya, però que amb la crisi estan experimentant 
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una autèntica emergència, mostrant la seva validesa a l’hora de cobrir bona part de les necessitats de la vida 
de les persones i que seran una part significativa de l’economia postcapitalista).

• L’impuls de les dinàmiques comunitàries des de l’Ajuntament cap a fora, enfortint la trama social i la rea-
propiació popular de l’economia (per exemple, a través dels pressupostos participatius, dels observatoris 
ciutadans del deute o d’una moneda local).

• El retorn a mans públiques dels serveis locals bàsics (aigua, neteja, etc.) i aprofitar la capacitat econò-
mica de l’Ajuntament per enfortir l’economia local (per exemple, a través d’una compra pública que 
fomenti la producció feta al territori, de la utilització de les finances ètiques i solidàries o d’una fiscalitat que 
tingui una lògica econòmica).

1. LA LLUITA CONTRA L'ATUR: AMPLIANT LA PERSPECTIVA DEL PROBLEMA I ELS INSTRU-
MENTS

La lluita contra l’atur a Berga i comarca pren un significat especial i més intens que en altres indrets dels Paï-
sos Catalans. La repetició de crisis ha provocat que al llarg dels anys grups molt amplis de població 
hagin quedat fora del mercat de treball. Actualment, a Berga hi ha 1.400 aturats que són sobretot joves 
i persones més grans de 45 anys. Per sexes, afecta igualment les dones que els homes. A l’elevat nombre de 
persones aturades cal sumar-hi la contractació precària, també, la caiguda de les prestacions. Així mateix, cal 
tenir en compte que no són situacions individuals, sinó que es traslladen al conjunt de la llar. 

I què es pot fer davant d’un problema amb aquesta magnitud, tenint en compte que l’atur és un problema es-
tructural del capitalisme? D’entrada, val a dir que el conjunt del programa de la CUP incorpora com a prioritat 
la creació de treball i, tal com ja s’ha dit, més que un gran projecte d’ocupació, el que convé és actuar 
en molts fronts: garantir el consum de llum i gas per alleugerir el patiment de les llars amb rendes baixes, 
igualtat salarial per gènere, foment de l’economia social i solidària, etc.

1.1. GARANTIA DE DRETS LABORALS

• Donarem suport a les lluites pel treball que es produeixen arreu, atès que hi ha una dimensió de la 
problemàtica que té escala global, amb una perspectiva de solidaritat internacionalista, de dignitat i de repar-
timent just del treball i la riquesa. 

• Posarem en marxa instruments per a la garantia dels drets laborals, posant especial èmfasi en 
els col·lectius més desafavorits. Això inclou incentius a l’elaboració del balanç social i l’adopció de pro-
grames de responsabilitat social per part de les empreses. Per part de l’Ajuntament, la Regidoria de Treball 
tindrà un paper actiu en la defensa dels drets laborals, es garantirà la igualtat d’oportunitats i la no-dis-
criminació en el treball públic i s’inclouran clàusules socials i ambientals en la contractació i altres 
relacions amb les empreses.

1.2. ACTIVACIÓ DELS ATURATS

El redreçament econòmic de la comarca necessita mobilitzar els aturats i inactius. És un principi ètic, però 
també una qüestió que s’imposa de manera pragmàtica amb una simple mirada a les xifres. 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES
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• Facilitarem un ampli paquet d’instruments de capacitació i apoderament de les persones: es pro-
mouran les assemblees d’aturats, la formació professionalitzadora, els projectes socials i cooperatius així com 
altres espais de suport: horts socials, xarxes de cotreball, la universitat lliure, brigades de treball voluntari, etc.

1.3. CREACIÓ D'OCUPACIÓ DE QUALITAT

• Promourem l’ocupació de qualitat com la tercera pota de la lluita contra l’atur a la ciutat. Atès que és 
un repte que necessita combinar molts elements, s’enuncien aquí les mesures més destacades que 
apareixen a altres parts del programa: diversificació de l’estructura econòmica i impuls de nous sectors 
ocupadors (energia, alimentació, cures, indústries per a la transició ecològica...); pla d’usos comercials 
amb moratòria per a l’establiment de grans superfícies i la protecció del comerç local; priorització de 
l’economia social i solidària incloent món cooperatiu, moneda complementària per expandir la demanda 
local així com la facilitat d’accés al crèdit per mitjà de les entitats de finances ètiques i solidàries; suport decidit 
a tots aquells projectes que contribueixin a la millora de l’economia i el mercat de treball; i, en concordança, 
revisió general de les polítiques públiques d’ocupació.

2. UNA MONEDA LOCAL PER ARTICULAR UN MERCAT SOCIAL

Les monedes, com els governs, les empreses, i les entitats financeres, no són elements neutres de l’economia, 
sinó que són instruments d’intercanvi amb un substrat polític indissoluble. El Banc Central Europeu (BCE) no 
és neutral. La crisi del deute, l’atur i l’abaratiment del mercat de treball no és aliè a l’euro tal com el BCE l’ha 
concebut. Immersos com estem en un accelerat procés de globalització capitalista, no podem restar impassi-
bles veient com els llocs de treball no només se’n van de Berga i de la comarca, sinó que els que es generen, 
ho fan en forma d’una ocupació cada cop més precària. 

Ens hem preguntat mai què fan els bancs amb els nostres diners? I les institucions? Serveixen per generar 
ocupació digna i de qualitat al Berguedà o bé se’n van a altres centres de decisió per fomentar inversions cada 
cop més allunyades de models d’economia productiva i de valors com ara els de l’accés al treball, la justícia 
social, l’ecologia i la solidaritat? Què és el que volem per a les generacions futures?

Des de l’àmbit local no podem trencar del tot, per si sols, amb aquest sistema viciat. Però, no obstant això, sí 
que podem introduir elements rupturistes. Són les anomenades “monedes locals” o “monedes socials” que, 
com a instrument d’intercanvi de béns i serveis, han demostrat que, si són gestionades  col·lectivament i par-
ticipadament, tenen una gran capacitat per enfortir les economies locals i estimular un mercat social.

2.1. LA MONEDA LOCAL

• Impulsarem una moneda local per transformar el funcionament de l’economia berguedana. 
Aquesta moneda expandeix l’economia local, ja que fa augmentar la circulació de diners en el si d’un territo-
ri. Això té efectes positius en el manteniment i creació d’empreses i ocupació, i fidelitza les compres locals. 
També facilita que les persones que estan excloses del treball participin en l’economia i puguin accedir a béns 
i serveis. La moneda local és un instrument de democràcia econòmica, que serveix per educar-nos en les 
funcions legítimes dels diners.
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• Canalitzarem despesa pública a través del sistema (moneda local). Tenim l’oportunitat de deixar de pa-
gar, amb els nostres diners, el nostre atur. Com invertirem aquesta tendència?

 1) Pagant subvencions en moneda local, per ser gastades en una xarxa de comerç local. Els seus  
 membres estaran alhora incentivats per multiplicar els intercanvis dins de la xarxa. Un augment de la   
 circulació interna del diner tindrà efectes positius en el manteniment i creació de les empreses i de  
 l’ocupació.

 2) Pagant part dels salaris en moneda local. Els treballadors municipals que s’hi acullin, podran con 
 tribuir a un desenvolupament transformador de la seva comarca.

 3) Promovent la compra pública en moneda local, establint, per exemple, criteris ambientals i de fo 
 ment de l’ocupació berguedana.

 4) Acceptant el pagament de taxes en moneda local per estimular la creació i articulació de la xar- 
 xa d’economia social i solidària.

• Enfortirem l’economia local introduint una taxa d’oxidació de la moneda local, és a dir, un interès nega-
tiu que estimuli la circulació dels diners generant un efecte expansiu o multiplicador a l’economia local, 
alhora que serveixi per reinvertir en el préstec mutu dels seus membres i els projectes que democràticament 
decideixi la comunitat.

2.2. EL MERCAT SOCIAL

• Impulsarem un mercat social, entès com a xarxa local de producció, finançament, intercanvi i consum, 
capaç de generar dinàmiques alternatives de treball, justícia social, solidaritat, ecologia i democràcia. En po-
ques paraules, remarem per articular una economia al servei de les persones, i no pas a l’inrevés.

Per articular el mercat social canalitzarem despesa pública, posarem diners al sistema (quantitat) amb l’ob-
jectiu d’estimular una relocalització de l’economia (qualitat). La moneda local ha de ser un instrument a favor 
d’augmentar elements qualitatius que ens condueixin al pas d’un mercat local a un veritable mercat social. 
Com?

1) Per què no una política d’incentius, per exemple, subvencions en moneda local, lligades al compliment 
de balanços socials? Seguint criteris d’ocupació local, afavorint condicions de treball dignes, estimulant la 
sostenibilitat mediambiental, promovent el cooperativisme i els seus valors, com ara l’arrelament al territori, 
la transparència i la democràcia interna de l’empresa, etc.

2) Introduint sistemes de préstec mutu que articulin el sistema de moneda local (establint, per exemple, 
taxes de liquiditat sobre la circulació del diner que alimentin el préstec entre els membres de la xarxa) amb 
la incorporació de l’anomenada “banca ètica” al sistema (que ajudin a avalar els préstecs mutu). L’Ajunta-
ment també pot exercir d’avalador, compartint el risc entre comunitat (mercat social articulat entorn de la 
moneda local), banca cooperativa i institucions.

3) I, sobretot, promovent la participació de la comunitat, seguint exemples (Sol-Violette, Tolosa) que im-
pulsen dinàmiques de comerç social (verd) proposats pels membres de la xarxa (assemblees d’aturats). 
L’apoderament de la comunitat és la clau de volta per articular col·lectivament una economia al servei de 
les persones.
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El mercat social és una aposta per fer una economia local menys exposada a les crisis contínues que hem 
patit i promoure el desenvolupament integral de la ciutat. Imprimirem elements d’innovació dins de les 
polítiques que han de servir per empènyer junts cap a la sobirania econòmica.

3. UN SECTOR AGRARI PER A UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Al Berguedà, el sector agrari (agricultura i ramaderia) no té cap relació amb l’alimentació de la població. La 
producció ramadera és excessiva i exigeix la dedicació de molta terra per a la producció de cereal per a pinso 
i a farratges.

 A més, necessita la importació de blat de moro i soja per a la seva alimentació. Aquesta orientació de la pro-
ducció agrària és la causa del monocultiu de cereal en àmplies zones de la comarca. El monocultiu requereix 
una dependència de l’ús d’adobs sintètics i d’herbicides i, tot plegat, provoca un empobriment de la fertilitat 
del sòl.

Una alimentació saludable és un fet quotidià vital i la seva promoció ha de ser considerada un tema d’interès 
públic ja que és un dels principals factors que afecten la salut. L’agricultura és l’activitat bàsica de producció 
d’aliments. Per tant, no és acceptable que l’agricultura estigui sotmesa als interessos especulatius i a pràc-
tiques tècniques contràries a la salut. L’agricultura ha de ser regulada i practicada com un servei a tota la 
societat.

El sector agrari del Berguedà s’hauria d’orientar cap a un model productiu que tingués com a primer objectiu 
fer una producció sostenible, basada en un equilibri de les produccions i en la millora de la fertilitat del sòl i 
com a funció primera el proveïment dels aliments que necessita la població comarcal. Aquest objectiu 
i aquesta funció són compatibles i tenen una relació estreta.

3.1. PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, DIVERSIFICADA I DE PROXIMITAT 

Impulsarem un canvi en el model productiu basat en els principis següents: 

• Proveir la població comarcal. Unes 6.000 hectàrees són suficients per produir quasi tots els aliments 
que necessiten els aproximadament 40.000 habitants de la comarca, tenint en compte una dieta saludable 
basada en els cereals integrals, les lleguminoses i les hortalisses i, en menor mesura, la fruita, els aliments 
animals i les llavors. Per tant, això també comportaria un canvi en la dieta, ja que l’actual és una dieta des-
equilibrada i nociva per a la salut. Al Berguedà hi ha unes 10.000 hectàrees de conreu i molta superfície de 
pastura, així que la producció seria excedentària.

• Una producció més diversificada. A la comarca, on el secà és el 99% de les terres cultivades, en funció 
del clima frescal i la qualitat de les terres, és possible cultivar la majoria dels cereals, lleguminoses, hortalisses, 
algunes fruites, produccions animals i algunes llavors. Aquesta diversitat permetria practicar unes rotacions de 
cultius favorables per millorar la fertilitat del sòl.

• Aplicar el sistema de producció ecològica. Amb aquest sistema s’obtenen aliments sans, sense residus 
tòxics, es millora la fertilitat del sòl i la qualitat de les aigües subterrànies i és un sistema molt menys depen-
dent de l’exterior quant a factors necessaris per a la producció.

OCUPEM-NOS



32 

• Cria extensiva d’animals. Aquesta seria la prioritat per a la ramaderia, aprofitant els recursos que ofe-
reixen les pastures, els boscos i les bosquines.

• Posarem en marxa una estratègia que ens permeti arribar a aquest model de producció i alimen-
tació amb base a la decisió i planificació, amb una intensa participació democràtica. Quant als instruments, 
promourem la informació i formació en nutrició saludable, la formació en agricultura ecològica i l’organització 
dels intercanvis comercials d’aliments deficitaris i excedentaris. 

• Inserirem la comarca dins les iniciatives innovadores de gestió territorial: bancs de terres per faci-
litar l’establiment de nous pagesos i pageses, promoció de l’escola de pastors, custòdia del territori, artesanies 
vinculades al paisatge, programes de suport a la producció local, etc.

4. LA IMPORTÀNCIA, ENCARA, DE LA INDÚSTRIA

El futur econòmic de Berga depèn en bona part de la capacitat per transformar la seva estructura econòmica. 
Avui queden a la ciutat uns 500 treballadors industrials d’un total de 4.600. Però ens equivocarem si no ator-
guem a la indústria un paper estructurant de l’economia. La indústria estira de la demanda d’altres productes 
i serveis, constitueix una mena de base de suport al conjunt d’activitats i genera llocs de treball qualificats. Per 
a la CUP, la indústria és un component significatiu de la reactivació econòmica, i ho és també en clau 
de sobirania: allí on es vinculen els processos productius i les necessitats de les comunitats.

4.1. UN PLA DIRECTOR ECONÒMIC 

Si volem ser una ciutat industrial necessitem una reflexió global sobre el model productiu. La planifi-
cació econòmica participativa i de caràcter indicatiu dissemina la informació, permet generar un debat 
social i, a partir d’aquí, prendre decisions col·lectives entorn de les línies d’actuació que s’han de prioritzar.

4.2. LA CREACIÓ DE CAPACITATS INDUSTRIALS

Avançar cap a una economia més diversificada i equilibrada sembla una necessitat. Això reclama la revin-
dicació de la memòria productiva, fabril i obrera de la comarca i, sobretot, la creació a partir d’aquests 
valors col·lectius de noves capacitats que es transformin en projectes econòmics capaços de generar 
ocupació. En aquest punt convé posar de manifest l’èxit que tenen en l’actual entorn de crisi les fórmules 
cooperatives: ja sigui creades de bell nou, mitjançant la interconnexió entre empreses o bé amb l’anomena-
da “reempresa cooperativa”, que significa l’assumpció per part dels treballadors d’un negoci en tancament, 
especialment en casos de deslocalització.

4.3. CAP AL TANCAMENT DE CERCLES I LA SIMBIOSI INDUSTRIAL

La tendència del capitalisme ecològic ens porta de cap a una catàstrofe ambiental. La nostra aposta socialista 
no es queda només en l'àmbit productiu, econòmic o ideològic, sinó que agafa una concepció antiimperialista i 
ecològica per qüestions, ja, de pura supervivència. Dins de les limitacions del fet d'implantar un programa com 
el nostre en l'actual context nacional i internacional, en el treball institucional ens comprometem a treballar 
per estendre una cultura crítica, antiimperialista i ecològica avançant cap a formes productives, de distribució 
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i d'intercanvi que promoguin noves relacions socials entre iguals i que siguin (tot i les dificultats) menys agres-
sives amb el medi ambient. 

L’economia verda és una economia de baixes emissions de carboni, utilitza els recursos de forma eficient i es 
preveu que serà un dels grans eixos de creació d’ocupació en els propers anys. 

A causa de les característiques de la nostra comarca i del menor impacte ambiental, promourem el submi-
nistrament d’energia industrial per mitjà de biomassa, situant una caldera al polígon industrial. 
D’altra banda, posarem en marxa un projecte de simbiosi industrial en l'àmbit supramunicipal. Aquesta 
actuació anirà dirigida al fet d'aconseguir que els subproductes de determinades activitats (materials, aigua, 
energia, logística, etc.) siguin usats per altres indústries com a factors de producció. En general es persegueix 
la durada, la reutilització i l’intercanvi de capacitats, amb un alt component d’estímul per a la recerca, la inno-
vació i les millores tecnològiques.

4.4. DE LA CONSTRUCCIÓ A LA REHABILITACIÓ

El sector de la construcció actualment disposa de 450 treballadors i més de 200 aturats. L’ajustament a casa 
nostra de la bombolla immobiliària encara no s’ha completat. 

En aquest sentit, fixem com a prioritats, d’una banda, el foment de la rehabilitació del parc d’habitatges i la 
dignificació de l’espai públic, amb una atenció especial als entorns (físics i sociodemogràfics) més desafa-
vorits. I, de l’altra, acompanyar la transició cap a projectes econòmics que siguin viables i d’interès per 
a la comunitat: xarxes tecnològiques lliures, comunitats de producció d’energia, reutilització i valorització de 
residus, sistemes per a l’economia circular, equipaments d’entitats, etc., que formaran part del futur proper i 
necessitaran serveis de suport.

5. EL COMERÇ

Per a nosaltres, el comerç és un element central, estructurador de la nostra ciutat, no en va té una funció 
d’aparador de l’economia del territori. Defensem el comerç que lluita per innovar, alhora que se sent arrelat i 
compromès al desenvolupament del territori on creix. El comerç te una important funció econòmica, però té 
també un vessant social i relacional, tant o més rellevant que l’anterior. El comerç és font de feina i, alhora, 
dóna vida als nostres carrers, els fa més atractius. La nostra societat no es pot permetre perdre un dels 
elements cabdals, que conformen també els seus signes d’identitat. Les nostres botigues, els nostres carrers 
comercials, són elements centrals de cohesió social per al conjunt de la ciutat.

El comerç fa ciutat i, per tant, el seu desenvolupament ha d’estar lligat a un projecte de ciutat compacta, que 
eviti els desplaçaments dels seus habitants, complexa, que harmonitzi els usos comercials i els residencials, 
i cohesionada. L’Ajuntament de Berga no pot dissenyar els projectes i reformes urbanístiques de la ciutat 
d’esquena als interessos del comerç existent, o del que es podria generar, en el seu entorn. Ha de treballar 
conjuntament amb els comerciants en projectes d’urbanisme comercial que facin compatible la vida ciutadana 
amb el desenvolupament del comerç de proximitat i que facilitin el model de ciutat que assenyalem. 

El comerç de proximitat és una de les pedres angulars de l’economia i la societat berguedanes i el nostre 
govern municipal hi donarà un suport incondicional. Això és recuperar el carrer Major i fomentar la continuïtat 
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i concentració dels principals eixos comercials, com ara el del Passeig de la Indústria; aturar l’establiment de 
grans superfícies que destrueixen molts llocs de treball i a la vegada generen enormes fugues de diners del 
Berguedà, així com garantir el fet que el conjunt de la població pugui accedir a una oferta suficient i equilibrada 
de béns i serveis.

Què farem per garantir això?

5.1. MORATÒRIA A L'ESTABLIMENT DE GRANS SUPERFÍCIES

Aprovarem amb caràcter immediat una moratòria en la implantació de grans superfícies, atesa la satu-
ració amb què es troba Berga. És una operació pal·liativa de caràcter urgent necessària per emprendre una 
intervenció de gran envergadura: el pla d’usos comercials que s’explica tot seguit.

5.2. PLA D'USOS COMERCIALS

Elaborarem un pla d’usos comercials que té com a objectius inicials:

1) Democratitzar la política urbanística de la ciutat, concretament la referent als usos atorgats. 
Aquesta aposta s’ha d’entendre tant a priori, mitjançant la participació popular en la gestació del pla, 
com a posteriori, dotant-nos d’unes regles del joc clares i transparents per al conjunt d’actors econòmics 
que conflueixin al nostre terme municipal, evitant pràctiques del passat sospitoses, quan no fraudulentes.

2) Aturar l’establiment de grans superfícies per protegir els llocs de treball, ja que cada nova 
gran superfície provoca una destrucció neta de feina. A més, els diners gastats en aquestes grans su-
perfícies no generen riquesa a la comarca, de manera que es perd l’efecte induït que té el consum en 
comerç local.

3) En paral·lel, atès que les implantacions existents no es poden revertir, s’ha de contrarestar la saturació 
de cadenes de gran consum afavorint el comerç de proximitat a través de plans de dinamització, la 
posada en circulació d’una moneda local i totes aquelles iniciatives que condueixin a preservar-lo i fer-lo 
evolucionar.

4) Garantir un equilibri comercial raonable, que respongui a les necessitats de la població de Berga.

5.3. PLANS DE DINAMITZACIÓ

Els plans de dinamització han de continuar funcionant, treballant i donant suport a eixos d’actuació col·lectiva 
tradicionals, com ara les actuacions de promoció i animació de l’oferta comercial, els serveis als 
comerciants i a la clientela, el comerç electrònic i la innovació, la formació, el posicionament dels 
eixos comercials i les seves polítiques de comunicació i, és clar, com a aspecte clau, l’associacio-
nisme comercial, ja que les entitats del sector són clau per a nosaltres, no solament per potenciar el comerç 
berguedà, sinó també (en tant que col·lectiu per naturalesa compromès amb la ciutat) com a motor de la seva 
transformació i millora, en benefici dels seus ciutadans. 

Per això cal donar suport a les estructures professionals necessàries perquè l’associacionisme funcioni, faci-
litant alhora els processos de participació i implicació col·lectiva dels seus membres.
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5.4. EL CARRER MAJOR

Una de les prioritats d’aquesta legislatura per a nosaltres és la reactivació d’aquest eix per excel·lència de 
Berga. El comerç fa ciutat i recuperar el carrer Major va molt més enllà de l’àmbit comercial, és patrimoni 
col·lectiu i té una significació social que marca la identitat de Berga. Com ho farem? Mitjançant un “pla de xoc” 
basat en els següents eixos d’actuació:

• El foment de l’ocupació de locals buits del carrer és central. Per fer-ho, identificarem els sectors amb 
més potencialitat a la comarca, com per exemple el de la producció agroalimentària i la gastronomia locals, 
prioritzant un model de desenvolupament endogen que afavoreixi l’atracció d’oferta comercial, i de feina, de 
proximitat, artesana, masovera, generada per i per a la població de la comarca, com a alternativa a l’actual 
saturació de grans cadenes de consum. Amb l’objectiu de donar un impuls “de xoc” a aquesta iniciativa, cerca-
rem recursos per incentivar la instal·lació de comerços dels sectors i formats prioritzats, amb condicions molt 
favorables, seguint l’estela d’experiències reeixides, com ara el “Tolosa Merkat” (Euskadi), on s’ha aconseguit 
recuperar el carrer comercial més emblemàtic del barri vell de la ciutat.

• Alhora, el posicionament de la marca ens ha d’ajudar a dinamitzar el carrer Major i el seu entorn, i a 
projectar l’economia berguedana, focalitzant aquesta projecció en els sectors escollits. Un “aparador del Ber-
guedà” que enllaci participació, identificació col·lectiva i màrqueting.

• La dinamització del carrer i el seu entorn, amb activitats de tot tipus, com ara la reeixida Berga Bolet, ha 
de ser un element clau que ajudi a la reactivació permanent d’aquest eix berguedà. Impulsarem dinàmiques 
sinèrgiques amb activitats de referència que ja es desenvolupen actualment, com l’anterior i el mercat setma-
nal del Passeig de la Indústria, juntament amb noves activitats de tipus artesanals, culturals, gastronòmiques, 
etc.

• La recuperació del cinema, estimulant fórmules de finançament i gestió cooperatives, en la línia d’expe-
riències d’èxit com la dels cinemes Renoir de Palma. L’enfocament de tornar a donar vida al nostre cinema té 
una clara implicació col·lectiva, de dinamització comercial i cultural, de ciutat. És per això que una resposta 
col·lectiva té, ara més que mai, una potencialitat molt més gran que deixant-ho únicament a les mans del 
mercat, tal com el seu abandonament sine die ha demostrat. 

5.5. EL MERCAT MUNICIPAL

Berga no es pot permetre continuar sense un mercat municipal en condicions. Els anomenats mercats d’abas-
tos han tingut tradicionalment una funció locomotora del conjunt del comerç del seu entorn, quan no pas de 
la ciutat. 

Un mercat municipal en un espai adequat i ben condicionat no solament atrau una bona oferta comercial, líder 
en producte fresc i de qualitat, sinó que també esdevé una àgora de les relacions socials que va més enllà del 
seu espai físic, dinamitzant el conjunt de l’oferta comercial del seu entorn i afavorint, de retruc, la vida econò-
mica i social de la ciutat. 

En altres paraules, la reforma del mercat, com la recuperació del carrer Major, va més enllà del mercat. I cal 
d’una vegada per totes que algú se n’ocupi. 

Com ho farem?
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• Endegarem un procés de d’estudi, participació i pacte amb els paradistes del mercat municipal que 
contemplarà l’estudi i elecció d’una de les alternatives següents:

 » Traslladar el mercat municipal a la plaça Viladomat, a l’espai actualment ocupat per l’edifici de l’OTG,  
 convertint les instal·lacions actuals en aparcament.

 » Reformar el mercat municipal en el seu emplaçament actual.

En el procés de deliberació i presa de decisions es tindran en compte: les necessitats dels comerciants; la im-
portància del mercat com a espai de ciutat (en termes socials, d’autoestima, de lloc de trobada, d’expositor de 
productes locals, etc.), així com la viabilitat econòmica; i la necessitat d’actuar ràpid. En aquest darrer aspecte 
es tracta simplement d’evitar que quan hi hagi l’equipament ja no quedi ningú per omplir-lo.

• Considerarem una prioritat el fet d'executar l’alternativa escollida durant aquesta legislatura, en 
el marc d’un procés de participació més ampli, prioritzant la dinamització del conjunt del comerç, en particular 
dels eixos comercials de l’entorn i de la ciutat.

• Articularem el procés de gestació del nou mercat municipal de manera coherent i sinèrgica amb les 
principals prioritats del comerç i de la ciutat, en particular la recuperació del carrer Major. 

6. UN TURISME RESPONSABLE PER FOMENTAR REEQUILIBRIS TERRITORIALS 

El turisme ha estat vist a la comarca del Berguedà com un sector econòmic clau per generar riquesa i llocs de 
treball a mesura que les activitats que havien fornit una gran part de l’ocupació entraven en fallida. Primer la 
mineria i el tèxtil i després la construcció. Els recursos públics dedicats al sector han estat ingents i el cert és 
que, des de l’òptica de la capital comarcal, els resultats no han estat els que es podien esperar.

En primer lloc, la creació de llocs de treball no ha passat de moderada i, en general, marcada per la precarietat 
i els salaris baixos. En segon lloc, constatem una tendència clara en aquest sector a utilitzar recursos públics 
en benefici principalment d’agents privats ben posicionats. Cal afegir a tot plegat que la planificació turística 
a la ciutat ha estat pràcticament inexistent (proves evidents són l’intent de promoció de la Patum, que s’ha 
traduït en més visitants a la festa, però sense cap capacitat d’arrossegar per la resta de l’any; la manca de 
connexió entre el turisme i els productes de la terra; un planejament urbanístic que ha contribuït a la pèrdua 
d’actius patrimonials; o els plantejaments gegantistes poc adequats a la realitat).

• Elaborarem una estratègia ecoturística en què el turisme s’adapti a les característiques de l’espai que 
l’acull, contribuint al benestar de la població, al desenvolupament cultural i a l’apreciació del medi.

• Des del punt de vista de l’oferta, donarem suport a les iniciatives de petita escala que introdueixin 
innovacions positives en el model turístic de Berga, en els àmbits de l’allotjament, el guiatge, la interpretació, 
el transport, la gestió d’espais, etc.

6.1. REPENSAR ELS ESPAIS DEL TURISME PER CONNECTAR-LOS AMB LES NECESSITATS DE LA CIU-
TAT

Dins de Berga, el turisme ha de ser un instrument que contribueixi a potenciar els valors del lloc, el patri-
moni i la seva simbologia. Atribuïm al turisme una certa capacitat de reequilibrar la ciutat, de manera que 
promourem la seva utilització en clau de dinamització local: dinamització del barri vell i del comerç local, impuls 
a la interpretació i recuperació del patrimoni, iniciatives d’embelliment, etc.

OCUPEM-NOS



 37

En els espais oberts, impulsarem la protecció, gestió i valorització, tenint en compte tant els aspectes naturals 
com culturals. En aquest sentit, treballarem per a la creació del Parc Natural de la Serra d’Ensija-Rasos 
de Peguera i Serra de Queralt, que ha de comportar fer un salt endavant com a destinació ecoturística 
(Consulteu "Reconnectem-nos", p. 54).

D’altra banda, fomentarem la connexió entre els espais de natura i la ciutat, generant un ampli espai 
voraurbà que a partir de l’anella verda faciliti entrades i sortides en entorns d’elevada qualitat (riera de Met-
ge-Font Negra, Pou de Gel, Torre de la Petita, Pedret, Serra de Noet, llacs del Serret, Font Calenta, etc.) i que 
han de ser per al gaudi dels residents a Berga i els visitants (Consulteu "Reconnectem-nos", p. 54).

La CUP ens oposarem fermament als grans projectes que sota el pretext d’impulsar el turisme des-
trueixen el territori i alteren el paisatge que entenem com un bé comú. El paisatge és un recurs, però sobretot 
una manera de mirar i d’entendre el territori que ens envolta que volem salvaguardar i dinamitzar amb els 
valors que com a comunitat (i no pas com a grup d’interès lucratiu) li reconeixem.

6.2. QUERALT

Queralt retornarà a l'Ajuntament en aquesta legislatura, alhora que cal replantejar què s'hi fa i com. 

Potenciarem Queralt com a espai emblemàtic de natura i cultura. En l’apartat de natura, la fauna, la flora i la 
geologia i el pas de les estacions actualment constitueixen un patrimoni poc percebut, però de gran riquesa, 
que ha d’obrir-se a múltiples activitats: conscienciació, educació, gaudi, passeig, etc.

En l’apartat de cultura potenciarem quatre grans fils argumentals. El primer dedicat a la cultura trobadores-
ca, prenent com a referent la figura de Guillem de Berguedà. En segon lloc, relacionat amb l’anterior, 
els espais literaris, atès el bast patrimoni desconegut existent. El tercer, entorn del catarisme i la seva in-
fluència a les nostres contrades, posant d'aquesta manera en valor l'inici del Camí dels Bons Homes. I el 
quart girarà entorn de la xarxa de camins. Queralt disposa d’un gran nombre de recorreguts que s’uneixen 
i bifurquen en múltiples direccions. La comarca avui ja és una referència en senderisme, de manera que la 
muntanya ha d’esdevenir un indret de divulgació de les pràctiques associades al fet de caminar.

L’espai d’interpretació del paisatge relligarà aquest conjunt d’eixos i fils argumentals, alhora que ha d’ac-
tuar de centre dinamitzador d’activitats econòmiques, culturals, educatives i ambientals vinculades amb el 
territori, les seves transformacions i les percepcions de les comunitats.

És evident que l’esport té un paper rellevant en la dinamització de Queralt. En aquest sentit, potenciarem la 
funció de polaritat comarcal en activitats com per exemple l’escalada, el senderisme, el ciclisme 
o el parapent. Es farà un seguiment de l’impacte sobre el medi i es vetllarà per un ús responsable de l’espai.

Amb relació a l’oferta d’allotjament, proposem inserir-la en el si de la Xarxa d’Albergs de la Generalitat 
de Catalunya. La tipologia de les habitacions hauria de ser variada, per adaptar-se als públics diversos que 
arriben a la muntanya. Aquesta opció garanteix el seu posicionament, assegura uns criteris de gestió mínims i 
és ajustada pel que fa al perfil de visitants.

Apostarem per una restauració de qualitat i popular que sigui aparador del Berguedà. S’oferirà l’espai i 
la cuina als diferents restauradors de la comarca perquè la utilitzin per a serveis o promocions, amb criteris 
transparents i equitatius d’accés. Així mateix, hi destacarà la presència de productes locals. 
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Per mitjà d’una organització flexible, el serveis han de poder orientar-se tant a grups grans com al fet de man-
tenir un bar-restaurant per a grups i famílies amb horaris amplis. 

Finalment, en les edificacions vetllarem per la seva recuperació, mantenint les volumetries i quali-
tats estètiques. Evitarem noves construccions que puguin danyar l'equilibri natural o paisatgístic o bé que 
prefigurin un model d'explotació turística inapropiat i massiu. Edificacions, camins, espais oberts i patrimoni 
intangible són signes d’identitat propis de Queralt que han de tractar-se com un conjunt integrat.
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REPENSEM-NOS
BARRI VELL, ESPAIS PÚBLICS, URBANISME I HABITATGE

Berga i la comarca del Berguedà han passat per molts moments difícils al llarg de la seva història. Probable-
ment ara és un d'aquests moments. Quan això passa ens hem d'aturar i mirar enrere per repensar i dissenyar 
el que hem fet malament per no tornar a repetir els mateixos errors.
 
Amb la crisi del tèxtil i el carbó, l'economia de la comarca ja va notar un primera sotragada que s'agreujaria 
més tard amb l'esclat de la bombolla immobiliària. Actualment, el país encara es troba immers en una situació 
de crisi del sistema que afecta de manera greu totes les comarques, però si hi sumem el punt de partida del 
Berguedà, les problemàtiques es fan més profundes i en molts casos es converteixen en estructurals. Diem 
això perquè en aquest punt tractarem tot allò que fa referència a l'urbanisme de Berga i per entendre el seu 
comportament cal ser conscients que la majoria de problemes van lligats a una situació econòmica crítica 
i a una manca de perspectives laborals que la comarca arrossega des de fa molts anys.
 
En primer lloc, Berga pateix des de fa dècades un abandó progressiu del  barri vell. Lluny d'intentar posar 
punt final a aquest abandonament, l'Ajuntament ha optat per una mala planificació urbanística que li ha 
complicat encara més la seva supervivència com a teixit urbà generador de vida social i econòmica, aprovant 
plans de creixement perimetral que no responien a res més que a interessos immobiliaris. Sectors urba-
nitzats que ara caldrà repensar un cop ja ha passat la febre constructiva. En aquest sentit, també és important 
destacar l'abandó patrimonial que pateixen molts edificis, en molts casos béns catalogats. Totes aquestes 
polítiques han afavorit encara més la crisi del petit comerciant i del Mercat Municipal, que fins ara 
s'aprofitava de l’avantatge de tenir un eix comercial potent com el carrer Major i feia que la part sud del barri 
vell exercís clarament de centre neuràlgic comercial. La introducció de les grans superfícies comercials 
ha col·laborat a desplaçar cap a la perifèria aquest centre de gravetat comercial històric.
 
Per altra banda, també hem de parlar de les problemàtiques més socials que han generat i continuen generant 
la crisi del sistema capitalista. A Berga també hi ha una emergència habitacional producte de l'engany 
hipotecari que cal tractar i abordar. Ha quedat palès que els pisos de protecció oficial no eren la solució defini-
tiva i per això cal una política municipal que garanteixi un dret a l'habitatge digne per a tothom. De la mateixa 
manera que l'emergència habitacional, l'accés dels joves a un habitatge continua sent una assignatura 
pendent.
 
Som conscients que solucionar totes aquestes problemàtiques amb una legislatura és molt difícil, per no dir 
impossible. Però sí que es pot repensar la dinàmica urbanística de l'Ajuntament. Posar el fil a l'agulla 
per traçar un nou model urbanístic que creiem que ha de començar de manera immediata. Per afrontar totes 
aquestes problemàtiques i algunes més, hem dividit la temàtica amb quatre eixos que ens permetran desen-
volupar a fons les diferents propostes. Els apartats seran: Barri Vell, Espai Públic, Urbanisme i Habitatge.
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1. REGENERACIÓ DEL BARRI VELL 

Entenem que aquest ha de ser un eix prioritari pel què fa a la nova política urbanística de la ciutat. El barri 
vell de Berga es troba en un estat d'abandó i degradació molt preocupant i cal posar-se a treballar de manera 
immediata. És per això que no hem esperat a presentar el programa electoral per començar. Des de fa un any, 
la CUP ha estat col·laborant amb els veïns i les veïnes per  pensar solucions estructurals per idear la manera 
de fer sobreviure aquesta part tan imprescindible de la ciutat. D'aquest treball previ n'han sortit trenta-dues 
accions concretes que s'engloben en cinc objectius i que s'han publicat prèviament dins del projecte de re-
generació del barri vell. En aquest programa tractarem de resumir aquests cinc objectius: la revitalització del 
teixit comercial, el desenvolupament del potencial econòmic, la recuperació del valor social i cultural, el reforç 
dels serveis i la millora urbanística.
 

1.1. REVITALITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL

Impuls del mercat municipal, ja sigui mitjançant el seu trasllat a la plaça Viladomat o bé a partir d’una re-
forma integral a la ubicació actual (consulteu “Ocupem-nos”, p. 35). En cas d’optar pel trasllat, apostaríem per 
la conversió de l’edifici de l'actual mercat en un aparcament.
• Conversió dels locals comercials buits en espais de transició que, mentre no s'engegui cap activitat 
comercial, es destinin a l'exposició temporal d'obres d'art i altres usos provisionals d’interès. En aquest sentit, 
també proposem que en alguns d'aquests espais de transició s’hi puguin dur a terme activitats artesanes, 
d’espais de treball compartit, cedir-les a entitats en règim de masoveria, etc.

• Alliberar del tribut d'obertura els establiments comercials del capdamunt de la vila i allibe-
rar-los de les taxes municipals els primers tres anys.

• Aquestes mesures han d'anar acompanyades de la restricció del trànsit al capdamunt del barri, tenint 
en compte els veïns de la zona i, en unes hores concretes, les necessitats dels vehicles de càrrega i descàrrega.
 

1.2. DESENVOLUPAMENT DEL POTENCIAL ECONÒMIC

• Establiment progressiu d'un calendari d'esdeveniments que abraci tot l'any per fomentar l'interès 
en els elements patrimonials del barri vell. Aquest calendari pot estar en format de festivals, fires, esdeveni-
ments culturals, esportius, lúdics…

• Aprofitar i donar valor a un dels nostres màxims reclams del barri vell i de la ciutat, la plaça de Sant Pere. 
Per això proposem suprimir la zona d'aparcament de la plaça i situar-hi el nou Museu de la Patum.

1.3. RECUPERACIÓ DEL VALOR SOCIAL I CULTURAL 

És fonamental la recuperació de la memòria dels carrers del barri vell, dels oficis i de la seva gent. Per això 
proposem mesures com ara: 

RECUPEREM LES PLACES I CARRERS
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• Publicar anualment un llibre de patrimoni històric i cultural.

• Aprofitar el valor històric acumulat en les persones i posar-lo al servei de les escoles.

• Convertir el barri vell en el punt de partida de l'Enciclopèdia Progressiva del Berguedà, un projecte 
aprovat i que mai s'ha arribat a desenvolupar.

• A fi de complir les necessitats reals de les persones que resideixen habitualment als carrers del nucli 
històric, la CUP proposa crear una sala d'actes que permeti als veïns fer reunions i actes que són de vital 
importància per al barri. 

• En aquest sentit, també creiem que és imprescindible el suport i la recuperació de festes de carrer. 

• Per acabar, també proposem la creació de brigades de treball veïnal que permetin la reparació i el 
manteniment a petita escala d'alguns espais.
 

1.4. REFORÇ DELS SERVEIS

Proposem fer tornar serveis al barri vell i que s'adeqüin espais municipals en desús per instal·lar-hi serveis 
públics i municipals. De la mateixa manera que apostem per la restricció del trànsit al capdamunt de la vila, 
també proposem reduir l'impost de circulació a aquells veïns que, tot i residir al barri, renunciïn a 
circular-hi.

Per fer reviure el nucli històric és fonamental millorar l'accessibilitat rodada i de transport. Per això propo-
sem:

• Aparcaments perifèrics distribuïts de forma perimetral.

• Adaptar el recorregut del bus urbà perquè hi pugui haver una parada que serveixi d’accés a la zona del 
capdamunt de la vila.

• Creació i optimització de nous sistemes en els serveis d'emergència. 

Dins d'aquest punt també és important valorar els diferents Plans de Millora Urbana que afecten el barri vell i 
que podrien repensar-se per esponjar un barri amb una manca d'espai públic obert evident.

La manca de recursos per a un servei d'escombraries correcte i còmode ens fa pensar que una bona manera 
de superar aquesta dificultat seria la recollida d'escombraries porta a porta (consulteu “Reconnectem-nos”, 
p. 51), així com estudiar la possibilitat de millorar l'accés de l'actual servei amb alguns enderrocs que ja preveu 
el planejament.
 

1.5. MILLORA URBANÍSTICA

• Per tal d'enfrontar-nos al mal estat de molts edificis i a la degradació urbanística del barri, la CUP proposa 
dur a terme un cens de l'estat dels immobles del barri vell que permeti establir un ordre de prioritats en 
les actuacions, començant per les que presentin situació clara de risc.

• Un cop fet l'estudi anterior també proposem incrementar les sancions per desatenció en la conser-
vació d'immobles i, si hi ha una quantitat important de càrregues de sancions, cosa que acredita la poca vo-
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luntat del propietari de conservar l'edifici, és possible treure'l a subhasta i, arribats en aquest punt, proposem 
l'apropiació pública dels edificis desatesos.

• Per tenir clar quin ha de ser el destí d'aquests edificis citats anteriorment es proposa crear un protocol de 
masoveria urbana en immobles públics. Això comporta l'ús d'habitatges a canvi de la seva rehabilitació. 

• També es proposa crear un protocol de masoveria social en immobles públics per albergar entitats 
culturals, socials o esportives, a canvi de la seva rehabilitació. Això també es pot fer efectiu a propietaris d'habi-
tatges, als quals proposem beneficiar fiscalment els immobles particulars en mal estat que es destinin 
a masoveria urbana i condonar-los l'Impost de Béns Immobles.

• Totes aquestes mesures han d'anar en paral·lel amb l’intent d’establir convenis amb empreses de re-
habilitació per tal que rebin l'import de l'obra efectuada a partir del lloguer de l'habitatge rehabilitat. 

• Finalment, cal destacar que ja s'ha fet algun pas en aquest sentit, com per exemple la nostra proposta d'al-
liberar de la llicència d'obres les actuacions de rehabilitació al barri vell, aprovada per l'Ajuntament 
en la darrera legislatura.

 
2. URBANISME
 
Entenem que la ciutat de Berga ha de lluitar per desenvolupar un model urbanístic de ciutat compacta i diversa. 
Parlem d'un model urbà que es caracteritza per unes densitats més aviat altes i una bona integració territorial.
 
El model que s'ha dut a terme fins ara des de l'Ajuntament afavoreix la dispersió i el creixement en baixa den-
sitat. Així ho demostren els darrers plans aprovats des del consistori: Quaranta Pilars, Pedregals, Sud Valldan, 
Santa Eulàlia i Canal Industrial. 

Aquest model de ciutat dispersa destrueix l'entorn i el paisatge urbà, no afavoreix l'espai públic i dificulta la 
barreja social. A banda, és un model que “zonifica” l'ús residencial a la part exterior de la ciutat, beneficiant l'ús 
del vehicle i el comerç a les grans superfícies. També cal tenir en compte que és insostenible per a les arques 
municipals, ja que encareix molt el cost de serveis públics com ara la neteja i recollida d’escombraries, alhora 
que fa impossible portar-hi el transport públic de manera eficient. En definitiva, és un model més propi dels 
Estats Units que no pas de les ciutats europees.

La nostra principal tasca ha de ser posar punt final a aquest model i centrar l'esforç de l'Ajuntament en la 
regeneració del teixit existent. S'ha de rebutjar el model de ciutat dispersa i apostar de manera definitiva 
per la revitalització del nucli històric i les zones d'eixample més consolidades.

2.1. PRIORITZEM LA REHABILITACIÓ PER DAVANT DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ 
 
Tal com passa a moltes altres ciutats, Berga té un excedent d'habitatge i un descens evident de la demografia. 
Això converteix en inviable qualsevol gran nova promoció d'habitatges. 

Cal reparar, rehabilitar i cuidar allò que ja tenim i, si augmenta la demanda, més endavant acabar els 
molts edificis que tenim començats. El mateix passa amb els espais, equipaments i instal·lacions exis-
tents, molts d'ells en poc funcionament: cal tornar a donar-los valor i arreglar-los si cal.
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2.2. ELS PLANS URBANÍSTICS PENDENTS D’EXECUTAR

Estudiarem la possibilitat de tirar enrere els plans de creixement urbanístic que encara no s'hagin 
començat a urbanitzar, com ara el sud de la Valldan i el Canal Industrial. Per dur a terme aquest pas és 
imprescindible la participació. 

En aquest sentit, doncs, primer s'estudiaria quina és la viabilitat urbanística de cada sector i un cop explorades 
les possibilitats del planejament, es duria a terme un procés de consulta popular d'àmbit municipal sobre 
la modificació o adaptació de cada pla. 

Aquest procés s’estructuraria amb base a tres components: la informació per garantir que tothom conegui 
la proposta amb els seus beneficis i costos (econòmics i socials); la deliberació, és a dir, una fase de debat 
ciutadà i de contrast de solucions; i, finalment, la votació de caràcter vinculant en què es convidarien els i les 
residents a Berga de més de setze anys.

2.3. UN NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Per acabar, és important parlar del futur planejament com un element bàsic per reinterpretar i repensar la 
ciutat. El POUM vigent, redactat el 2004, es va fer en una època de creixement frenètic i desorbitat. En les 
propostes de planejament general a venir, la CUP apostarà per:
 
• La participació i la implicació ciutadana.

• La contenció urbanística i el decreixement en els perímetres per no estendre més la ciutat sobre el territori.

• L’equitat i l’ús integrador de l’espai.

• La garantia dels drets a l’habitatge i a un espai públic de qualitat.

3. ESPAIS PÚBLICS
 
Entenem el paisatge com un bé comú i volem que els espais públics i de l’entorn urbà i periurbà esdevinguin 
part activa de la vida quotidiana de la nostra ciutat. El sistema d’espais públics s’ha de planificar proactiva-
ment, se li ha d’assignar valor: no pot ser considerat com a residual, si no com a base del planejament; tampoc 
pot ser considerat com quelcom homogeni perquè no tot té el mateix valor ni compleix les mateixes funcions.
 

3.1. DIGNIFICACIÓ DE LES ZONES INTERNES
 
• Millorar l’enllaç entre el carrer Major i el carrer del Roser, facilitant el trànsit de persones a la zona 
de la plaça de la Creu.

• Repensar l'esponjament del barri vell, tal com s'ha plantejat al primer apartat. Es valoraran els Plans de 
Millora Urbana i els edificis que cal enderrocar per garantir més qualitat espacial a la zona del centre històric. 

• La rehabilitació del Castell de Sant Ferran (ja en marxa) ha de comportar que aquest espai actuï de pol 
d'atracció i, per tant, caldrà adequar correctament els carrers que s'enfilen al castell des del centre de la vila.

• Posada en valor i dignificació dels callissots com a morfologia singular de Berga encara viva.
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• Posar a treballar de manera immediata la Comissió d’Horts Urbans creada per l’Ajuntament arran 
d’una moció presentada pel nostre grup municipal al febrer de 2011. Aquesta comissió ha estat totalment 
inoperativa durant tota la legislatura i té l’objectiu de vetllar per la protecció i la millora de l’horticultura urbana 
actual i per la creació d’una xarxa d’horts urbans municipals.

• Vetllar per un correcte estat d’ús i manteniment dels parcs i jardins públics.

• Tractar de manera adequada l’arbrat que tenim actualment i incorporar-ne de nou a les zones on 
ha anat desapareixent per deixadesa i en altres zones on tècnicament sigui possible fer-ho. Com per exemple 
les entrades de la ciutat, lloc on hem de marcar visualment i d’una manera clara que el vehicle ja no és prota-
gonista, sinó que ho és el ciutadà. (Consulteu “Reconnectem-nos”, p. 55)

• Inventari, protecció i valorització del paisatge urbà. Hi ha un ampli consens que Berga pateix des de 
fa dècades un procés de destrucció continuada d’elements emblemàtics: places i carrers sencers, però també 
microespais i racons que, si bé individualment poden passar desapercebuts, com a conjunt tenen un paper 
estructurant en la percepció i gaudi de la ciutat.

La destrucció dels béns comuns s’ha succeït a través de legislatures per la falta de cultura urbanística i de 
ciutat dels equips de govern, d’una manera incomprensible (en són exemples gairebé flagrants les places de 
Sant Pere i de les Fonts o els paviments del carrer Major i el Vall). És per això que la CUP volem emplaçar la 
ciutadania a un procés de construcció col·lectiva de ciutat. Aquest projecte de paisatge urbà es basa en tres 
punts que tenen una lògica encadenada:

• Elaboració d’un inventari del paisatge urbà. Es durà a terme mitjançant les anomenades cartografies 
col·laboratives. Consisteix a realitzar un mapa d’elements d’interès amb la participació de veïns i entitats i 
desenvolupar una narrativa dels espais. 

• Protecció del paisatge urbà. Amb base a la informació recollida en la primera part, l’Ajuntament fa ús 
dels instruments normatius per garantir la salvaguarda del patrimoni.

•  Apropiació ciutadana i veïnal. És la fase més complexa i continuada en el temps. Consisteix en la pro-
jecció d’aquest conjunt d’elements, fonamentalment a través de la dinamització col·lectiva dels usos.

3.2. VALORITZACIÓ DELS ESPAIS PERIMETRALS I EXTERIORS 

Treballarem per la construcció d’una anella verda al voltant de la ciutat, tot creant un itinerari-passeig 
que ressegueixi els límits de la ciutat, ajudant a “acabar” la trama urbana, endreçant racons i relligant barris 
tot ajudant a donar a conèixer aquest perímetre (consulteu “Reconnectem-nos”, p. 54). L’anella verda també és 
la zona de cruïlla o, si es vol, d’entrada i sortida de la ciutat construïda cap als espais naturals. Es concep com 
una zona estratègica i de doble direcció que ha de permetre la relació entre interior i exterior. Així, l’itinerari 
passeig és completat a través de:
 
• La xarxa de camins, que ja disposa d'una identificació i senyalització clara.

• La recuperació d’espais de valor singular:

• Les fonts de Tagastet, del Recuit i dels Terrissers. Són elements històrics ara poc utilitzats, però que  
 caldria recuperar.

• L’entorn del Pou de Gel, fent-ne possible la visita i coneixement dels seus usos i història.
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• L’eix riera de Metge-Font Negra.

• La gestió dels espais lliures a través d’iniciatives de custòdia, bancs de terres i, també, el reconeixe- 
 ment com a Parc Natural del conjunt Serra d’Ensija -Rasos de Peguera i Serra de Queralt.

3.3. EQUIPAMENTS

Lluny de proposar la construcció de nous equipaments, considerem que ara és moment de treure el màxim 
partit dels edificis i equipaments (municipals o no) existents a la ciutat i que actualment estan en desús o cla-
rament infrautilitzats. La CUP proposa:

Elaborar un pla d’equipaments per a la ciutat a partir dels elements següents:

• Inventari de tots aquells edificis i instal·lacions als quals es pot donar un ús d’interès públic, social o 
comunitari, especificant-ne les característiques.

• Obertura de processos participatius per decidir col·lectivament l’ús dels edificis prèviament in-
ventariats, amb criteris absolutament transparents consensuats entre l’Ajuntament, els usuaris potencials, els 
veïns i la ciutadania.

• Definició de les formes de gestió dels equipaments i dels compromisos mutus assumits entre 
el titular de l’espai i els que hi promouen activitats. Aquestes formes de gestió tindran en compte la vocació 
pública dels equipaments, el seu caràcter d’espais propicis per a la participació i l’apoderament de persones 
i col·lectius.

4. HABITATGE 

L'habitatge i l'accés respectiu ha de ser una de les nostres principals prioritats. Cal garantir l'habitatge com un 
dret, així com protegir els sectors socials més necessitats, com ara joves, immigrants i famílies monoparentals. 
La dificultat d'accedir a un habitatge a Berga agreuja encara més la realitat d'abandó de la ciutat i la fan poc 
atractiva per al jovent, col·lectiu bàsic per al futur de qualsevol poble. Els eixos de la política d’habitatge són:
 

4.1. GESTIÓ DEL PARC D’HABITATGES

L’excedent de pisos construïts a Berga hauria d’implicar que l’accés a l’habitatge no fos un problema per als 
berguedans i les berguedanes, més encara en un context de reducció de població. Per tal de facilitar l’accés 
a l’habitatge i resoldre l’emergència habitacional, proposem: 

• Mantenir actualitzat l’inventari de béns immobles propietat de l'Ajuntament i constituir el Patri-
moni Públic de Sòl i Habitatge per fer-ne una gestió responsable enfocada a facilitar l’accés a l’habitatge 
a preus assequibles.

• Actualització contínua del cens d’habitatges buits. Ha d’incloure un apartat en què s’especifiqui quins 
d’ells estan en mans d'entitats financeres i mercantils. A partir d’aquí, posada en marxa dels instru-
ments jurídics necessaris per evitar-ne l’estat de desocupació permanent i injustificada.
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• Per resoldre de manera temporal els casos d’emergència habitacional, en cas que es consideri necessari, 
es declararan d’utilitat pública els habitatges a mans d’entitats financeres públiques i se’n permetrà l’ocupació 
temporal.

• Treballarem per la creació d'un parc de gestió pública d'habitatges.

4.2. FOMENT DEL LLOGUER I HABITATGE EN CESSIÓ D’ÚS

A diferència dels anys de la bombolla immobiliària, durant la qual una part important de la població es va 
embrancar a la compra d’un habitatge, els darrers anys el lloguer ha recuperat part de la importància que 
històricament havia tingut al nostre país. Aquestes són les propostes de la CUP per al foment del lloguer:

• Potenciar la borsa d’habitatges de lloguer. L’Ajuntament podrà gestionar els lloguers, oferint garanties 
de compensació i reparació de la propietat en cas de danys a l’immoble per part del llogater.

• Treballar per concedir ajudes a la rehabilitació condicionades al fet que l’habitatge es destini a un 
lloguer rebaixat per a un període determinat.

• Establir bonificacions de l’IBI i l’ICIO per als habitatges destinats a lloguer social.

Més enllà de la propietat o el lloguer, hi ha maneres d’accedir a l’habitatge que tenen com a objectiu únic el 
fet de disposar d’una llarg digna i segura, deixant de banda (encara millor, impedint) l’especulació amb el sòl 
o amb l'habitatge mateix. En aquest sentit, la CUP proposa:

• Crear una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. La cessió d'ús és un model en el qual es garanteix 
l'accés a l'habitatge a un preu assequible. Es tracta d'un sistema d'accés a l'habitatge situat entre el lloguer i 
la propietat, funciona de manera democràtica i els seus habitants mai no poden transformar-lo en una propietat 
tradicional, tot i que tenen més drets que un lloguer convencional. És un model que integra la iniciativa privada 
en un mercat no especulatiu.

4.3. SUPORT A COL·LECTIUS DESAFAVORITS EN L’ACCÉS A L’HABITATGE I SITUACIONS D’EMERGÈN-
CIA HABITACIONAL

La CUP tindrà especial cura a garantir l’accés a l’habitatge d’aquells col·lectius que pateixen més durament 
les conseqüències de la crisi. Concretament, facilitar l’emancipació dels joves ha de ser una prioritat. Per això, 
fem les següents propostes:

• Reduir la taxa de llicència urbanística per a joves i gent gran. Impulsar un sistema de lloguers tous 
temporals per a joves, amb una durada de cinc anys revisables.

• Fomentar l’habitatge dotacional per a joves i gent gran. Es tracta d’habitatges de superfície reduïda, 
amb serveis comuns i un lloguer accessible.

• Fer una borsa d’habitatges de lloguer per a joves amb els pisos que no compleixen les condicions 
necessàries perquè hi puguin viure persones grans o amb mobilitat reduïda. S’apostarà pel nucli antic com a 
àrea residencial per a joves, i l’Oficina Local d’Habitatge farà les tasques de mediació i garantia necessàries.
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• Impulsar l’habitatge protegit amb criteris d’adjudicació, amb base als nivells de renda, dimensionant 
l’habitatge social a les necessitats reals de la ciutat.

• Activar polítiques destinades a les famílies monoparentals amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega 
econòmica de la unitat familiar originada per l'habitatge.

4.4. COMPROMÍS POLÍTIC

Una de les conseqüències més crues de l’explosió de la bombolla immobiliària i de la posteriori crisi econò-
mica ha estat la pèrdua de l’habitatge i el desnonament d’un gran nombre de persones. Aquesta situació és 
incompatible amb qualsevol Administració que vetlli per al benestar de les persones i ha de ser resolta imme-
diatament. La CUP ens comprometem a:

• Donar suport públic institucional als moviments en lluita pel dret a l'habitatge i en contra de 
l'especulació.

• Establir un posicionament clar a favor de les modificacions legislatives necessàries en les instàncies supra 
 municipals per donar solució immediata a la problemàtica de l’emergència habitacional.

• Establir mesures d'informació i suport a promotors, gestors socials i a la ciutadania.

5. MOBILITAT
 

5.1. MOBILITAT INTERNA

La mobilitat interna de Berga és un problema urbanístic de primera magnitud i altament complex. Fins i tot 
de difícil solució, especialment si s’aborda solament des del punt de vista del trànsit, tal com s’ha fet en els 
darrers temps. Hi ha dues maneres de plantejar la millora de la mobilitat. La tradicional parteix de la demanda 
d’espai viari fonamentalment per al cotxe privat i en crea de nou amb la idea de disminuir els problemes de 
trànsit. Tal com s’ha demostrat arreu del país, aquest és un model contraproduent, ja que a mesura que aug-
menta l’espai, augmenta l’ús del cotxe.
 
• Les ciutats més avançades assagen una manera alternativa de resoldre el problema. Es tracta d’invertir el 
plantejament i definir quin model de mobilitat volem per a la ciutat de Berga, d’adaptar els mitjans 
de transport al model i no pas a la inversa.

• La CUP apostem clarament per canvi de model, partint de la mobilitat actual (basada en bona part en el ve-
hicle privat) i tendint cap a un model basat en els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb transport 
públic. En un pla més concret, això ha de significar: 

• Pacificar el trànsit i disminuir la contaminació acústica i de l’aire.

• Mantenir el compromís de la ciutat amb el transport públic, fent més eficient el servei de bus urbà i estu-
diant la possibilitat d’ampliar-ne el recorregut, per exemple fins a Cal Rosal.

• Augmentar el nombre de viatges a peu, millorant les voreres, els encreuaments de carrers i amb intenses 
campanyes de sensibilització.
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• Promocionar l’ús de la bicicleta en aquells trajectes en què sigui possible.

• Enfortir els eixos comercials com a espai de passeig.

• Crear bosses de pàrquing en solars en desús i a la perifèria de la ciutat.

Les propostes amb relació a la mobilitat a peu i en bicicleta estan detallades a l’apartat “Reconnectem-nos”, p. 53.

5.2. EL TRANSPORT INTERURBÀ

Actualment, bona part del transport interurbà entre la ciutat de Berga i la resta de poblacions de la comarca es fa 
amb cotxe. La demografia escassa i disseminada del Berguedà fan difícil l’establiment d’un sistema eficient de 
transport públic, però respecte a la situació actual cal estudiar la millor manera d’ampliar el transport pú-
blic comarcal entre Berga i les principals poblacions de la comarca, especialment pel que fa al transport escolar.

D’altra banda, l’escassa oferta formativa postobligatòria i l’absència d’oportunitats laborals fan que molts ber-
guedans i berguedanes hagin hagut de desplaçar-se cap a les comarques veïnes, o en molts casos fins a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, per estudiar o treballar. 

La llargament reivindicada integració tarifària amb el sistema de transport públic metropolità ha implicat una im-
portant rebaixa econòmica per als usuaris de l’autobús des de principi d'aquest 2015. Ara bé, tot i que els preus 
han assolit uns nivells més raonables (fins ara eren completament abusius), encara hi ha moltes millores pen-
dents. L’objectiu ha de ser aconseguir que una part dels berguedans i berguedanes que actualment passen bona 
part de la setmana fora de la comarca esdevinguin residents “reals”. Això tindria conseqüències molt positives 
per a l’economia berguedana i per a la mateixa vitalitat de la ciutat i es pot aconseguir mitjançant les mesures 
següents:

• Construir una nova estació d’autobusos en una zona cèntrica de la ciutat. La Rasa dels Molins probable-
ment és la millor opció. Això permetrà reduir el trànsit per la plaça de la Creu i abordar-ne la reforma.

• Aconseguir ampliar l’oferta de busos entre Berga i Manresa o Barcelona, especialment si poden anar 
directament a la destinació final, sense fer parades a cada poble, amb l’objectiu de reduir substancialment el 
temps de trajecte.

• Crear una segona parada del bus interurbà per a aquells que visquin més lluny de l’estació d’autobusos.

• Tot i que l’aposta de la CUP és per a un transport públic assequible i de qualitat, creiem adient donar suport 
i promoure les plataformes socials que tenen com a objectiu compartir els vehicles de les persones, 
repartint així les despeses del viatge i evitant que hi hagi cotxes amb un sol ocupant circulant per la carretera.

• Fer front comú amb l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages per reclamar a la Ge-
neralitat les millores que permetin una reducció substancial del temps de viatge amb tren entre Manresa 
i Barcelona.

• Donar continuïtat a la reivindicació històrica perquè el Berguedà disposi d’una línia de tren apta per a 
mercaderies i passatgers. A curt termini, l’objectiu més realista probablement sigui reclamar la millora de la 
connectivitat amb transport públic amb les infraestructures ferroviàries existents.
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RECONNECTEM-NOS
MEDI AMBIENT, MOBILITAT, ALIMENTACIÓ I ENERGIA

Al llarg dels darrers anys, la transformació que ha patit el nostre territori i la nostra societat (basada en un 
desenvolupament descontrolat i un consum de recursos naturals i energètics per sobre de la capacitat de 
recàrrega del sistema) ens ha dut a un deteriorament ambiental i social que cal revertir tenaçment.

Som conscients que des del punt de vista ambiental, energètic i alimentari moltes competències són supra-
municipals, o bé la influència l’exerceixen grans multinacionals que tenen el suport d’administracions i tots els 
mitjans al seu abast. Per això, si volem transformar el model energètic, alimentari, ambiental i territorial, ho 
hem de fer seguint tres eixos: la ciutat en transició, les sobiranies i l’àmbit comarcal.

Apostem per la ciutat en transició. Berga ha de deixar de dependre tant del petroli com a motor de desen-
volupament i creixement, a través d’una suma d’iniciatives locals en què la sostenibilitat sigui el veritable eix 
comú en la presa de decisions del dia a dia, i es comenci a treballar en un canvi de paradigma, que no donarà 
els fruits d’un dia per l’altre, però sí en un període de pocs anys. Les administracions han fet seu el terme 
“desenvolupament sostenible” per maquillar les agressions ambientals i socials que pateix el nostre territori i 
població. Cal actuar decididament per iniciar una transició veritable per disminuir el nostre consum energètic 
i de recursos naturals, preservar els valors paisatgístics i de biodiversitat agrícola i natural, millorar la nostra 
salut i desenvolupar el model de decreixement perquè els recursos limitats de què disposem estiguin a l’abast 
de tothom per igual.

Apostem pel model de sobiranies. Dotar-nos de coneixement i de capacitat d’intervenció directa en els 
assumptes que ens afecten, com ara l’alimentació i l’obtenció d’aliments, l’energia, el benestar personal, i la 
preservació de valors naturals, en lloc d’estar supeditat als interessos de grans multinacionals. Defensem que 
tothom ha de tenir accés a una alimentació sana, saludable, amb aliments lliures de transgènics i a cultivar-se 
els seus propis aliments. Tothom ha de poder prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació, 
distribució i consum d’energia i ningú ha de ser privat de l’accés a l’energia per manca de recursos econòmics. 
Cal preservar els ecosistemes naturals pel seu propi valor i perquè amb respecte tothom en pugui gaudir. I 
cal assegurar que el desenvolupament de la nostra societat no provoqui cap deteriorament ambiental ni en la 
salut de les persones.

Apostem per una actuació, dins de les possibilitats, comarcal. En l’àmbit ambiental, les necessitats 
bàsiques de la població (obtenció d’aliments, energia, aigua, mobilitat, gestió de residus, gestió de zones ver-
des i espais naturals....) cal plantejar-les a escala supramunicipal, ja que la cooperació entre administracions 
i entitats de la comarca és el mecanisme per aconseguir satisfer les necessitats de la població en aquests 
àmbits i tendir a l’autosuficiència.

Amb tot això pretenem aconseguir un model territorial sostenible i respectuós amb l’entorn, en el qual els 
berguedans tinguem plena sobirania en la presa de decisions col·lectives, les quals ara estan traslladades a 
centres de poder llunyans i no democràtics.
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1. MODEL ENERGÈTIC: EFICIÈNCIA, ESTALVI I SUFICIÈNCIA

El model de societat que fins ara se’ns ha imposat associa d’una manera inevitable l’augment del benestar 
amb un augment del consum d’energia. La majoria de vegades, aquests augments de consum no són res més 
que malbarataments i han comportat i comporten una hipoteca ambiental que es fa evident en l’actual crisi 
(econòmica, ecològica, de valors...) que patim.

Afrontar aquesta problemàtica només es pot fer limitant al màxim aquests malbarataments i fent que cada 
unitat de consum energètic (la persona, l’habitatge, la comunitat de veïns, la ciutat...) tingui, per una banda, 
la màxima sobirania pel que fa a la producció d’energia i, per una altra, apliqui l’anomenat trinomi virtuós de 
l’eficiència, l’estalvi i la suficiència.

Malgrat, però, aquest excés en el consum energètic, es produeixen situacions de pobresa energètica en el 
nostre entorn més immediat. La factura energètica no solament és, doncs, una factura econòmica i ambiental, 
sinó que també és una factura social. Cal revertir aquestes situacions i en aquesta línia van les propostes que 
fem per a la propera legislatura:

• Actualitzar l’auditoria energètica amb l’objectiu de detectar mancances, disfuncions o obsolescències 
en els sistemes, instal·lacions i equipaments municipals que originin consums energètics innecessaris, i co-
rregir les deficiències detectades.  Per fer-la, cal aprofitar l’Agenda 21 local.

• Disminuir els consums energètics en els àmbits públics i fomentar-lo en l’àmbit privat (per mitjà de 
campanyes, accions de sensibilització, etc.). Caldrà elaborar uns plans sectorials d’eficiència i rehabilitació 
energètica i fer-ho participadament.

• Racionalitzar el consum d’energia i determinar quines són les necessitats veritables i com cobrir-les 
—per exemple, explotant les línies de subvenció de l’Institut Català d’Energia, (ICAEN)—, així com determinar 
quines despeses energètiques són prescindibles.

 » Reduirem la intensitat lumínica de l’enllumenat públic a allò estrictament imprescindible per 
garantir la seguretat a partir de determinades hores de la matinada, en les quals l’ús dels vials públics és 
pràcticament nul.

 »  Desenvoluparem una tasca de conscienciació amb l’objectiu de reduir la intensitat lumí-
nica de l’enllumenat privat en l’espai públic. L’aparició de sistemes d’il·luminació de baix consum 
pot fer que l’augment d’eficiència no comporti una disminució del consum, sinó tot al contrari. També pot 
comportar un augment de la contaminació lumínica.

• Avançar en la instal·lació de sistemes de generació d’energia per a l’autoconsum, tant en ins-
tal·lacions municipals com en domèstiques i industrials, i prioritzar els aprofitament basats en les fonts d’ener-
gia renovables, en especial:

 » Biomassa. Promourem i estudiarem la viabilitat tant d’instal·lacions de producció calorífica com d’ins-
tal·lacions de generació elèctrica per a usos municipals, domèstics i industrials. Donarem continuïtat a la 
substitució de les calderes de calefacció que consumeixin combustibles fòssils per altres que funcionin 
amb biomassa forestal. L’ús de la biomassa com a recurs energètic no ha de suposar, en cap cas, una 
afectació als boscos madurs de gran valor ecològic, molts d’ells inclosos en l’Inventari de Boscos Singulars 
de Catalunya.

 » Microhidroelèctrica. Estudiarem la possibilitat d’aprofitar l’energia hidràulica de la xarxa de submi-
nistrament d’aigua potable.
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2. OBJECTIU “RESIDU ZERO”

El repte de la següent legislatura en matèria de residus és complir els objectius que es marquen en l’Estratègia 
Catalana Residu Zero i això inclou: convertir els residus en noves oportunitats econòmiques per al municipi; 
assolir una producció màxima de residus d’1 kg/hab/dia (actualment la quantitat és d’1,3 kg/hab/dia), assolir 
un % de recollida selectiva neta del 70% (ara es tracta el 30%); i assolir un nivell d’impropis de la fracció 
orgànica inferior al 5% (ara és del 6,6%). Per fer-ho possible proposem:

• Ens adherirem a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero.

• Aprovarem un Pla Local Residu Zero, amb participació dels diferents agents socials i econòmics, que 
concreti com s’aplicarà l’Estratègia Residu Zero dins del proper mandat i que garanteixi la transparència i 
participació pública al llarg de l’aplicació del pla.

• Farem els estudis necessaris per  definir el model de recollida porta a porta (lliurar cada fracció 
reciclable uns dies concrets) per als residus domèstics, i implantar-lo; i realitzar auditories de producció de 
residus comercials i implantar la recollida porta a porta també en aquest sector.

• Promourem la utilització de bossa compostable (o sense bossa quan sigui factible) per dipositar la 
fracció orgànica.

• Adoptarem mesures de prevenció de residus mitjançant la implementació de manuals de bones pràc-
tiques i de compra verda (productes reciclats i que continguin pocs envasos) en el funcionament de l’Ajunta-
ment.

• Promourem la reutilització i els circuits de reparació de productes mitjançant la dinamització de 
tallers i ubicació d’un espai per a aquesta finalitat.

• Adaptarem les taxes municipals i implantar un sistema d’incentius econòmics per promoure la 
prevenció de residus i el seu reciclatge. Detallar la informació sobre els costos de gestió municipal dels 
residus.

• Estudiarem la construcció d’una planta de compostatge municipal o comarcal, en què el compost 
pugui ser utilitzat per als usuaris d’horts urbans i per al manteniments de jardins i espais verds municipals.

 » Solar fotovoltaica. Les necessitats energètiques dels ciutadans han de satisfer-se a través d’un 
enfocament en què prevalgui la proximitat, de manera que cal procurar que la generació d’energia es 
produeixi tan a prop com sigui possible del lloc d’utilització. En aquesta línia, cal promoure la instal·lació 
d’equips d’autoproducció fotovoltaica a les llars, a les indústries i als equipaments municipals.

 » Solar tèrmica. En promourem la instal·lació, en especial als edificis públics per a l’obtenció d’aigua 
calenta sanitària o com a suport de sistemes de calefacció.

 » Microeòlica. Promourem el debat sobre la conveniència d’instal·lar-la i, arribat el cas, estudiar l’apro-
fitament microeòlic al terme de Berga.

 » Metanització de residus orgànics. Estudiarem la possibilitat d’obtenir aprofitaments energètics a 
partir de residus orgànics.

 » Geotèrmica. Promourem i estudiarem la viabilitat, en especial en edificis públics, així com de les 
possibilitats de cooperació en l’ús d’aquestes instal·lacions també per a edificis privats.

• Adequarem les potències contractades als consums mitjans.

• Promourem la gestió cooperativa, en l’àmbit local, ciutadà i supramunicipal, en aquells tipus d’ins-
tal·lacions en què ho permetin els costos de posada en servei, mode d’explotació o tipologia industrial.

RECONNECTEM-NOS



52 

• Adquirirem una vaixella reutilitzable municipal gestionada per alguna entitat social per a actes públics 
i a disposició dels col·lectius que la sol·licitin.

• Valorarem la implantació per via normativa d’un Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn (SDDR) 
per a envasos: un sistema de gestió en què participen productors, comerços i consumidors, i que consisteix 
en aplicar una petita taxa als envasos, que serà retornada als consumidors una vegada hagin retornat l’envàs.

• Desenvoluparem activitats de reutilització de productes a les deixalleries, modificant les orde-
nances municipals pertinents per fer-ho possible, i adaptant el reglament de la deixalleria. Aquest servei serà 
gestionat per organitzacions del tercer sector.

3. SOBIRANIA ALIMENTÀRIA: DECIDINT LA DIETA INFLUÏM SOBRE L’ENTORN

Al Berguedà, tenim el dret i la possibilitat de decidir el nostre sistema alimentari i de producció d’aliments. Una 
alimentació saludable és un fet quotidià vital i la seva promoció ha de ser considerada un tema d’interès públic, 
ja que és un dels principals factors que afecten la salut. 

Decidint la nostra dieta podem influir sobre el sistema agrari, sobre l’entorn i el medi ambient. No és accepta-
ble que l’agricultura estigui sotmesa als interessos especulatius i a pràctiques tècniques contràries a la salut i 
al medi ambient. L’agricultura ha de ser regulada i practicada com un servei a tota la societat.

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, pro-
duïts de forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu.

Sobirania, alimentació i producció agrària estan estretament relacionats, de manera que decidint la nostra 
dieta influïm sobre el nostre entorn i el medi ambient. En aquests àmbits, des de la CUP:

• Posarem en valor una dieta saludable: equilibrada i diversa, basada en els cereals integrals, les llegumino-
ses i les hortalisses i, en menys quantitat, els aliments animals, la fruita i les llavors. Prioritzarem els productes 
de proximitat i ecològics. Informarem activament a la població i promourem aquesta alimentació en tots els 
espais i col·lectivitats públiques en què l’Ajuntament pugui incidir-hi.

• Treballarem per donar valor als aliments frescos, de proximitat i de temporada, així es produirà un 
estalvi en el consum d’energia en el transport i en la conservació i afavorirem l’economia local.

• Treballarem amb diferents administracions comarcals i nacionals per teixir un model de consum de produc-
tes de km. 0 que permetin abastir de productes alimentaris el Berguedà amb la producció comarcal, ajudar a 
la venda de producció excedentària en mercats propers, i poder importar aliments ecològics i socialment justos 
que no s’obtenen de la comarca.

• Dinamitzarem la comissió per treballar el projecte d’horts urbans i periurbans, promovent la  di-
versificació de la producció agrària, la pràctica de rotacions de cultius, millorant la fertilitat del sòl i la 
biodiversitat i fomentar-hi la pràctica del cultiu ecològic sense l’ús d’adobs minerals i pesticides sintètics, 
amb un ús prudent d’adobs orgànics adequats, amb varietats locals adaptades localment. Dotarem d’es-
pais, infraestructures i formació aquests usuaris.

• Promourem tots els valors dels horts urbans: producció d’aliments, relacions personals, valor paisat-
gístic, biodiversitat natural i cultivada, funció terapèutica, etc.

• Farem convenis amb comerços i entitats per prevenir que es malmeti menjar i que s’aprofiti.
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Amb l’aparició de zones comercials a la perifèria de viles i ciutats, els centres es buiden de les formes de 
comerç tradicionals i això genera una exclusió social de totes aquelles persones que no poden conduir: gent 
gran, persones sense carnet, persones sense recursos per tenir un cotxe...

Cal, doncs, revertir aquesta situació, promoure la mobilitat més sana, més respectuosa amb l’entorn, més 
social. En aquesta línia, cal facilitar els desplaçaments a peu o en bicicleta i potenciar el transport públic 
col·lectiu. Per fer-ho, proposem:

4.1. MOBILITAT A PEU

• Illes de vianants: crearem una illa de vianants que funcioni com a tal al centre històric de Berga. L’entrada 
amb vehicle en aquesta zona estarà regulada i només hi podran accedir els veïns i els serveis de càrrega i 
descàrrega en hores establertes.

• Voreres: per garantir una correcta i segura mobilitat a peu, l’amplada de les voreres hauria de ser d’1,80 
metres. Aquesta situació no es produeix en gairebé cap carrer de Berga i ni tan sols s’arriba als 1,50 metres 
que fixen la majoria de codis d’accessibilitat. L’objectiu, doncs, és treballar per assolir aquest mínim d’1,50 
metres de vorera en les zones ja urbanitzades i exigir els 1,80 en les de nova urbanització. Això, en molts ca-
sos, anirà en detriment de l’espai per al vehicle privat i pot comportar la creació de zones de prioritat invertida.

• Barreres arquitectòniques: la millora dels espais per a vianants ha d’anar acompanyada de la supressió 
de barreres arquitectòniques, de manera que tots els vials (i els equipaments) estiguin adaptats a les persones 
amb mobilitat reduïda.

• Camins escolars: cal continuar promocionant els camins escolars i vetllar perquè els espais que utilitzen 
siguin segurs.

 4.2. MOBILITAT EN BICICLETA

• Carril bici: creació d’un carril bici al llarg de l’eix oest-est de la ciutat, de la Valldan a l’institut Guillem de 
Berguedà, que uneixi els centres d’atracció i equipaments: escola de la Valldan, SES Serra de Noet, biblioteca, 
el Tossalet, Centre Cívic, Institut, eix comercial del Vall, ambulatori, ajuntament... L’espai que ocuparà el carril 
bici anirà en detriment de l’espai que actualment ocupa el vehicle privat. Mai en detriment de l’espai per al 
vianant.

• Aparcaments per a bicicletes: dotar els centres d’atracció i equipaments d’espais per a l’aparcament 
segur de bicicletes.

• Vies interurbanes: no deixem de reivindicar la via verda del carrilet, una via per a la circulació no motorit-
zada que permetria enllaçar Pedret amb Balsareny i, des d’allà, arribar fins a Manresa seguint la via verda de la 
sèquia. Cal adequar l’antic camí ral de Cardona entre Berga i Avià (inclòs dins del pla estratègic de la bicicleta) 
i el traçat del Tramvia de Sang entre Berga i Cercs.
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El model de mobilitat actual al municipi de Berga es fonamenta bàsicament en el transport privat particular, 
en què el cotxe és l’objecte estrella en les inversions que es fan relacionades amb la mobilitat. Però el cotxe 
no només enlletgeix l’espai urbà i l’ocupa en detriment d’altres formes de mobilitat i d’altres usos, sinó que, a 
més, és una font constant de contaminació atmosfèrica (òxids de nitrogen, monòxid de carboni, òxid de sofre, 
partícules en suspensió...) i acústica. Més encara: el cotxe genera un nou tipus de pol·lució, la pol·lució social. 
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4.3. L’ANELLA VERDA DE BERGA

Malgrat la proximitat d’espais agraris i forestals, l’accessibilitat a aquests espais és sovint difícil per a una 
bona part de la població berguedana. El disseny i adequació d’una anella verda al voltant de la ciutat de Berga 
permetrà donar connectivitat a una sèrie d’espais i fer-los accessibles per al lleure, per fer-hi activitats educti-
ves, esportives culturals... La seva creació farà possible revertir processos de suburbialització que són comuns 
en espais perimetrals urbans i preservar, potenciar i difondre valors patrimonials, paisatgístics, ambientals i 
socials. La Carta del Paisatge del Berguedà, aprovada el 2007, és una eina de gran valor que, malauradament, 
ha estat abandonada en un calaix i que cal reivindicar.

L’anella verda de Berga utilitzarà camins i vials ja existents i els adequarà i senyalitzarà amb la màxima parti-
cipació d’entitats, associacions de veïns i escoles. En l’Anella Verda de Berga s’inclouran la serra de Noet, Cal 
Rosal, Vilafalet, Casa En Ponç, Pedret, el bosc de Berga i la Torre de la Petita, les fonts de Tagastet, del Recuit, 
dels Terrissers, la riera de Metge, el Castell de Sant Ferran, el serrat de Fullaracs i el polígon de la Valldan.

5. ESPAIS VIUS

La ciutat ha de ser un espai viu. Si fem de la ciutat un sistema que funciona consumint recursos i alliberant 
residus generem un metabolisme malaltís en què la ciutat estarà permanentment reclamant serveis a la 
natura. Si, a més, deteriorem l’entorn natural del qual ens servim, la malaltia esdevé crònica. La ciutat, per 
tant, ha de tendir a dotar-se dels recursos que necessita i a mitigar per ella mateixa els residus que genera. 
Només d’aquesta manera disminuïm les disfuncions ambientals i augmentem la qualitat de vida dels que hi 
viuen. Una bona política per incrementar el verd urbà i per mantenir un entorn natural de qualitat és clau per 
aconseguir-ho. Proposem les actuacions següents:

• Treballarem per mantenir nets de deixalles i ecològicament funcionals els cursos d’aigua i zo-
nes de ribera del municipi, i garantint el cabal ecològic de la riera de  Metge en tots els seus trams.

• Protegirem els boscos declarats singulars per les administracions públiques, entre els quals hi trobem 
l’obaga de Queralt, i hi promourem una gestió que permetin conservar plenament els seus valors naturals, 
estètics i sentimentals.

• Convertirem el malmès espai superior del funicular de la baga de Queralt en un espai d’interpre-
tació del paisatge. Aprofitant aquest espai, promourem la realització d’activitats relacionades amb l’entorn 
natural, especialment adreçades als infants i joves de Berga.

• Iniciarem les gestions oportunes per aconseguir que la zona dels Rasos de Peguera, Serra d’En-
sija, Campllong, Serrat de la Figuerassa i Serra de Queralt siguin declarats Parc Natural i s’incloguin 
a l’àrea protegida del Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Pedraforca, per tal de fer compatible l’aprofitament 
ordenat dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants i dels visitants amb els valors naturals, paisatgís-
tics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen, ja que l’actual figura de protecció que tenen (Pla 
d’espais d’interès natural) no garanteixen una protecció davant de les amenaces que han patit en les darreres 
dècades aquests espais (tales intensives, obertures de vials, projectes de construir urbanitzacions...) que són 
incompatibles amb la preservació d’aquest ric patrimoni comarcal.

• Promourem la figura de custòdia del territori (conjunt d’estratègies i instruments que pretenen impli-
car els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, cultu-
rals i paisatgístics) en espais del municipi, començant pel bosc de Berga, vinculant organitzacions, entitats i 
administracions per tal que estableixin acords de custòdia.
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• Promourem la compra verda de productes i contractació verda de serveis mitjançant clàusules 
explícites, que consideraran no solament els aspectes econòmics o tècnics, sinó també l’impacte ambiental 
dels mateixos en tot el seu cicle de vida, tant dels productes com dels fabricants com dels serveis oferts.

• Tractarem de manera adequada l’arbrat urbà. Els arbres i parcs són un patrimoni de la ciutat i per a 
l’ús dels seus habitants. A banda de la seva evident funció estètica, l’arbrat urbà millora la qualitat de l’aire, 
dóna singularitat als diversos carrers, permet el desenvolupament d’espècies animals i amb la seva ombra 
afavoreix el confort tèrmic a l’estiu. Per tot això, proposem:

 » Farem un inventari del patrimoni verd existent a tota la ciutat, identificant les espècies i el seu 
estat.

 » Farem un anàlisi dels costos per saber quant val mantenir els espais de la ciutat.

 » Substituirem els arbres vells i perillosos i incorporarem arbrat nou en totes aquelles places i 
carrers on està decadent.

 » Incorporarem nou arbrat en totes aquelles zones on ha anat desapareixent per deixadesa i 
tot arreu on sigui possible fer-ho, especialment a les entrades de la ciutat. L’objectiu és poder gaudir d’una 
ciutat molt més verda i adaptada a les recomanacions de qualitat de l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS).

 » Limitarem la poda dels arbres a allò estrictament necessari per garantir la seguretat i el seu 
correcte desenvolupament, tractant-los pròpiament com a arbres i no pas com a fruiters.

 » Potenciarem les espècies autòctones, ja que són aquelles que s’adapten millor a les característi-
ques del nostre entorn i requereixen menys tractaments específics.

 » Impulsarem i posarem en valor els parcs de la ciutat, implicant les entitats i escoles a fer-ne ús 
com a espais de lleure i per desenvolupar-hi tot tipus d’activitats.

 » Organitzarem jornades tècniques per a associacions de veïns i entitats, en les quals explica-
rem els errors comesos aquests darrers anys i perquè creiem que ens cal un nou model.

 » Recuperarem el Dia de l’Arbre, jornada durant la qual persones, escoles i entitats puguin participar 
activament en la plantació d’arbres, decidir quines espècies es poden plantar a cada punt de la ciutat, etc.

 » Garantirem el respecte pels arbres, impedint pràctiques que els poden resultar perjudicials, com 
ara la fixació de pancartes i cartells.

• Vetllarem per una bona qualitat de l’aire, evitant les cremes vegetals els dies d’inversió tèrmica més 
marcada.
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CUIDEM-NOS
HOSPITAL I SALUT

En l’àmbit municipal es disposa d’unes competències molt limitades en salut; no és pas a l’Administració 
local a qui correspon corregir les deficiències del sistema sanitari. Així i tot, cal que els ajuntaments treballem 
per pal·liar els dèficits d’atenció i les problemàtiques existents i en fem coneixedores a les administracions 
competents. Aquesta és la via per trobar les solucions més adients perquè tothom pugui gaudir d’aquest dret 
universal que anomenem salut, entesa per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com «l’estat de benestar 
complet en l’àmbit físic, mental i social», i no només com «un estat d’absència de malaltia». Per tant, també 
cal la implicació dels municipis en la millora dels serveis sanitaris i sociosanitaris.

Caldrà vetllar per a un ús correcte dels recursos, que donin resposta a demandes creixents, sobretot pel que 
fa als aspectes sociosanitaris (atenció a persones malaltes, gent gran, persones amb mobilitat reduïda...). És 
important també que es promocioni la medecina preventiva i es potenciïn hàbits de vida saludables. Cal defen-
sar de manera ferma el caràcter públic dels serveis de salut; no han d’estar regits per criteris de mercat, sinó 
que han de tenir com a únic objectiu el bon servei a la població.

Per tal que aquest servei sigui de qualitat, cal disposar d’una política sanitària participativa i amb un Consell 
Municipal de Salut amb vocació comarcal. Aquest CMS ha d’avaluar permanentment la situació i formular 
propostes d’actuació per millorar la salut pública i, tanmateix, ha de permetre una millor coordinació entre 
els diferents agents sanitaris de la comarca, alhora que també ha de garantir que els professionals sanitaris 
duguin a terme pràctiques eficients i ho puguin fer en condicions laborals òptimes.

L’Ajuntament ha de fer periòdicament enquestes de satisfacció amb relació a la xarxa d’equipaments sanitaris 
presents al municipi per poder dotar-se d’elements d’anàlisi i de pressió davant de l’Administració autonòmica. 
En aquest mateix sentit, atendrem les agrupacions d’usuaris dels serveis sanitaris que es puguin crear i farem 
de corretja de transmissió amb les entitats sanitàries supramunicipals.

1. CONSELL MUNICIPAL DE SALUT (CMS)

L’actual conjuntura econòmica precisa més que mai d’una optimització dels recursos i més coordinació entre 
els diferents agents sanitaris. És per això que considerem del tot imprescindible la creació d’un Consell 
Municipal Sanitari que permeti una millor gestió, estratègia i millora de les prestacions en l’àmbit 
de la salut.

La composició del CMS estarà formada pels diversos agents dels diferents àmbits sanitaris del municipi: aten-
ció primària, atenció hospitalària, col·legis sanitaris, residències d’ancians, associacions de pacients, associa-
cions de dones, associacions de suport als discapacitats físics o psíquics i altres agents que puguin aparèixer. 

EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
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També hi seran representades les formacions polítiques municipals i els representants dels treballadors del 
sector.

El CMS tindrà facultats deliberatives. Podrà proposar mesures i actuacions, exposar criteris, fer un 
seguiment exhaustiu de les prestacions sanitàries locals i vehicular la participació ciutadana en 
matèria de salut. D’altra banda, s’encarregarà de planificar estratègies per a la formació de la po-
blació i, si s’escau, dels professionals. Haurà de plantejar programes d’educació sanitària i vetllar per 
assolir l’objectiu que la salut a Berga sigui dinàmica, racional, sostenible i de qualitat.

El CMS també farà propostes de foment de la medicina preventiva i d’uns hàbits de vida i consum 
saludables. Coordinat amb altres àrees, com la d’esports, el CMS aprofitarà les fires i diades assenyalades 
per fer difusió de les diferents campanyes o activitats relacionades amb la salut.

El CMS participarà en el control de qüestions que afecten la salut pública, com per exemple les mesures 
sonomètriques, la qualitat de l’aire o el control de la salubritat dels espais públics. El CMS ha de ser present 
en el patronat de l’Hospital Sant Bernabé.

2. PROMOCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SALUT

Fomentar la salut pública i la promoció i prevenció de la salut és un altre dels eixos del nostre progra-
ma. En aquest sentit, ens marquem tot un seguit d’actuacions en matèria d’educació sanitària, foment d’estils 
de vida saludables i promoció i prevenció de la salut:

• Preservar els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts de titularitat pública.

• Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb iniciatives als centres d’ensenya-
ment vehiculades pel Consell de Salut Municipal. El programa “Salut i Escola” haurà de ser una eina impres-
cindible als centres públics de Primària i Secundària del municipi.

• Promoure activitats preventives adreçades sobretot a gent jove, com ara tallers d’alimentació 
saludable. En aquesta mateixa línia entenem com a fonamental l’existència de productes de proximitat i de 
dietes saludables als menjadors escolars de la ciutat.

• Millorar l’educació sexual, sobretot entre els joves, incidint tant en la prevenció dels embarassos no 
desitjats, com també de les malalties de transmissió sexual, reforçant el servei d’assessorament i informació 
sobre sexualitat que duen a terme les institucions sanitàries com, per exemple, el servei Tarda Jove.
• Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, amb programes de salut i 
altres activitats organitzades i promogudes per l’Ajuntament i el CSM. L’objectiu és iniciar un procés progressiu 
de  desmedicalització de la societat tot impulsant una cultura social que fomenti que la població assumeixi més 
responsabilitats amb relació a la seva salut.

• Donar suport a les associacions de familiars i malalts de la ciutat.

A banda de l’enfocament per a col·lectius, cal treballar en el nivell de l’organització dels recursos socio-
sanitaris. Per això:

• Confeccionarem una guia sanitària local que ajudi a racionalitzar l’ús que es fa dels serveis 
sanitaris i en què es plantegin, de la manera més clara possible, situacions concretes en què es poden veure 
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• Donarem suport a aquelles iniciatives del Departament de Salut orientades a l’optimització dels recursos 
sanitaris, sempre que no comportin una disminució de la qualitat assistencial als ciutadans.

La ciutat sencera, finalment, ha de ser un espai de salut. En aquest sentit:

• Potenciarem la Xarxa d’Itineraris Saludables tant en l’àmbit local, com si s’escau, en el comarcal.

• D’altra banda, treballarem per estendre la instal·lació de DEA (desfibril·ladors) a diversos equipa-
ments i punts estratègics de Berga. Aquest desplegament haurà d’anar acompanyat de campanyes de 
formació en RCP (reanimació cardiopulmonar bàsica) dirigides a la població en general.

3.  ATENCIÓ PRIMÀRIA

Són els serveis assistencials que assumeixen les necessitats bàsiques de salut de la població. Els seus pro-
fessionals són, en gran mesura, els responsables de qüestions fonamentals com ara la prevenció i la detecció 
precoç de les malalties. Per tant, entenem l’Atenció Primària com l’estructura assistencial més òptima per 
garantir els millors resultats de salut amb els menors costos possibles. Treballarem per:

• Mantenir uns serveis d’atenció primària públics, gratuïts, d’accés universal i de qualitat a la 
ciutat. Per aquest motiu ens posicionem incondicionalment a favor que l’Institut Català de la Salut conservi la 
titularitat i la gestió pública de l’Atenció Primària que s’ofereix a la ciutat.

• Detectar les possibles mancances dels serveis que s’ofereixen des del CAP i obrir negociacions 
amb el CatSalut per poder-les corregir. Un exemple del que estem dient és el servei de Pediatria, on en-
tenem que hi ha un clar marge de millora respecte a l’oferta actual.

• Augmentar de manera clara i decidida la coordinació entre el CAP i l’Hospital de Berga. Estudia-
rem la viabilitat d’unificar el sistema informàtic d’ambdós centres per tal de facilitar la tasca assistencial dels 
professionals mèdics.

• Potenciar, en la mesura del possible, el treball en xarxa entre el serveis de Treball Social que 
s’ofereixen al CAP i a l’Hospital Sant Bernabé, amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Berga.

4. ATENCIÓ HOSPITALÀRIA: HOSPITAL SANT BERNABÉ

L’Hospital Sant Bernabé és un organisme autònom municipal, dirigit per un patronat que alhora contracta i 
delega les tasques de gestió del centre a un gerent. A diferència, doncs, d’altres àmbits sanitaris com són 
l’Atenció Primària, el municipi sí que té certa capacitat d’influència respecte al funcionament de l’hospital, 
malgrat que una qüestió tan important com el finançament de l’equipament depèn en el 90% del Departament 
de Salut de la Generalitat.

La forma jurídica de l’hospital és una anomalia evident. Són molt pocs els hospitals dels Països Catalans que 
pertanyen administrativament a ens municipals. Sempre hem insistit en el fet que la nostra opció seria que el  

involucrats els ciutadans (situacions d’emergència, prevenció de riscos laborals, agressions, etc.) i les pautes 
que s’han de seguir per arribar a una solució tan efectiva com racional.
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Departament de Salut mateix assumís la gestió directa de l’hospital, tal com li pertoca, però ens hem trobat 
amb la seva negativa reiterada. En els darrers anys hem estat treballant per corregir aquesta situació i fins i 
tot vam arribar a presentar un projecte de Consorci Sanitari Públic avalat per especialistes jurídics, coopera-
tivistes i de gestió hospitalària. Primer amb la negativa de l’equip de Govern de CiU i després amb la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat d’Administracions Locals del Govern del PP, aquest projecte s’ha fet, ara per ara, 
administrativament impossible. Les propostes que plantejarem en l’àmbit hospitalari són les següents:

• Replantejar el model actual de finançament amb el Servei Català de la Salut, ja que les carac-
terístiques socioeconòmiques i demogràfiques del Berguedà —PIB baix, població envellida— en ge-
neren la necessitat. El model capitatiu és insuficient per a la nostra comarca, malgrat l’existència de factors 
correctors poc transparents i clarament insuficients.

• Mantenir l’actual plantilla. Entenem que és imprescindible per garantir la qualitat assistencial de l’hos-
pital. Malgrat les tendències privatitzadores i el debilitament premeditat de la cobertura sanitària pública al 
Principat, ens oposarem fermament a qualsevol retallada que comporti disminuir el nombre de professionals.

• Garantir un relleu de garanties de tota una generació de metges especialistes (medicina interna, 
urologia, cirurgia...) que han estat el pal de paller de l’hospital al llarg de tots els anys en què han desenvolupat 
la seva activitat.

• Mantenir tant les prestacions actuals, com la qualitat assistencial que ofereix l’Hospital Sant 
Bernabé. Evitar que els efectes de les retallades, juntament amb la futura creació de les vegueries, portin el 
mapa sanitari català a la centralització de serveis cap a grans hospitals.

• Dur a terme un estudi/auditoria que plantegi la viabilitat d’aprimar l’organigrama de gestió de 
l’hospital. Entenem que la capacitat de l’Hospital de Berga podria permetre una reducció de càrrecs inter-
medis. L’estalvi que comportaria aquesta reestructuració es destinaria a consolidar l’estabilitat pressupostària, 
contractar professionals mèdics o a la compra de maquinària, fet que permetria la reducció de les llistes d’es-
pera tant pel que fa a les visites mèdiques com a les proves complementàries.

• Fiscalitzar les llistes d’espera per garantir un accés equitatiu de tota la població als serveis 
que s’ofereixen des de l’hospital. Això es tradueix en posar fi a una pràctica coneguda i acceptada, però 
absolutament denigrant basada en “colar” pacients que es visiten en consultes privades per davant dels que 
provenen dels circuits reglamentàriament establerts (metge de capçalera).

• Modificar els estatuts de l’hospital per adaptar-los a les circumstàncies actuals. Els estatuts, re-
dactats en una realitat social molt diferent de l’actual, actualment són clarament obsolets. Un exemple d’això 
és la definició de l’objecte social de l’hospital: “prestar assistència hospitalària als malalts pobres”.

• Modificar la composició del patronat de l’hospital per tal d’adaptar-lo a les noves demandes i 
necessitats actuals. La nostra proposta en aquest aspecte consta de tres eixos: introduir representants 
dels treballadors al patronat, ampliar la presència de representants comarcals en aquest òrgan en con-
seqüència amb la cobertura comarcal de l’hospital i descarregar-lo de contingut confessional.

CUIDEM-NOS



60 

FORMEM-NOS
EDUCACIÓ I ESPORT

Els ajuntaments tenen molt poques competències en matèria d'ensenyament, però no pas en educació, si l’en-
tenem en un sentit més global i com a una eina transformadora de la nostra societat. La ciutat de Berga ha de 
caminar cap a convertir-se en un espai educador per si mateix, traspassant les línies de l’ensenyament reglat. 
L'Ajuntament, tot i no poder deixar de banda el suport incondicional a l'escola pública, de fer costat al cos de 
docents, a les organitzacions de pares i mares i reivindicar millores en tot sentit pel que fa a matèria formativa, 
ja sigui reglada com no, ha de promoure la visió del fet que l'educació va molt més enllà de l'espai escolar. 

L'educació ha de deixar d'estar circumscrita a l'espai escolar i a les primeres etapes de la vida, ha de ser al 
carrer, a tot arreu, tenint en compte que totes les estructures que organitzen la vida en societat són educatives. 
Cal veure aquestes propostes des d’aquesta visió àmplia de l’educació, sent així unes propostes compromeses 
i de les que requereixen una important implicació col·lectiva.

L'educació ha de ser popular, basada en les necessitats del poble i gestionada des de la base. Per això, cal que 
tots i totes assumim aquesta responsabilitat col·lectiva. Només aquesta educació serà la que exerceixi com un 
mitjà per l'emancipació individual i col·lectiva i motor per a la transformació social. Cal que els agents implicats 
no perdin capacitat de decisió i no s'atorgui aquesta a fundacions, empreses o agents privats. Cal que es pren-
guin les decisions de manera inclusiva de totes les parts implicades: infants, pares i mares, educadors, etc.

L’educació ha de ser transversal, multidisciplinària i integradora amb les dinàmiques socials que envolten 
escoles, instituts i centres en general, amb un model pedagògic democràtic i participatiu que s'allunyi de la 
rigidesa tradicional, i que vagi encaminat a fomentar l'esperit crític. 

Per això proposem, sense defugir de compromisos més concrets, potenciar que Berga sigui una ciutat 
educadora real, que pugui esdevenir un punt de trobada, de participació i de transformació per a tots i totes. 
Amb el compromís de tots i totes construirem una ciutat on tothom, infants, joves i adults puguin trobar el 
seu espai de participació dins la comunitat i a la vegada, la pròpia emancipació individual. Cal posar la mirada 
en les necessitats del infants, com a punt de partida per garantir les necessitats de tots i totes. Es tracta de 
promoure l’autonomia i fomentar la participació dels infants i joves en la vida política de la ciutat.

Tot i que Berga ja té un Projecte Educatiu de Ciutat i un Consell d'Infants, creiem que una ciutat a la mesura 
dels infants ha de ser una ciutat millor per a tots els que hi viuen, de manera que aquest ha de ser l'eix prin-
cipal de treball per a la Regidoria d'Educació, implicant-hi totes les àrees i tots els habitants.

• D'altra banda, una altra de les idees força que creiem que ha de ser una de les nostres prioritats és facili-
tar la creació de la Universitat Popular. Creiem que cal materialitzar altres formes d’aprenentatge, ja que 
entenem que aquest esdevé casualment, no pas a partir d’una instrucció programada en un currículum. Estem 
convençuts que l'aprenentatge real hauria de produir-se en i entre nosaltres. Una revolució educativa implica 
una nova comprensió de l'estil educatiu d'una contracultura emergent.

Una Universitat Popular és una comunitat dedicada a l'aprenentatge, a l'estudi, a la reflexió i a l'acció. Rea-
litzar accions de transformació social per tal d'arrelar, consolidar i estendre la manera convival de la vida i la 
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democràcia participativa. És la reflexió en l'acció. Impulsa un estil d'aprenentatge que posa èmfasi en la pràc-
tica. Cada membre segueix la seva pròpia ruta d'aprenentatge. Els camps d'aprenentatge defineixen esferes 
d'interès comú.

A partir del treball als barris es podria teixir una xarxa creant espais de debat en què l'intercanvi de coneixe-
ments fos l'eix central, sempre des de l'horitzontalitat.

Per tant, el compromís de la CUP és afavorir i posar les eines per a la participació i la responsabilitat de tots i 
totes perquè Berga es converteixi en un espai educador per si mateix.

1. A BERGA, EDUCACIÓ OBERTA A TOTHOM

Defensem un sistema educatiu que pensi en els infants i els faci partícips en l'articulació de les classes i po-
tenciï les seves habilitats individuals, amb una programació integrada en l'entorn de la ciutat i una ciutat que 
pensi en els infants com a habitants de ple dret, amb drets i deures.

Veiem la ciutat amb tots els seus espais, totes les seves activitats, com una eina educativa per si mateixa, ja 
que entenem l'educació de manera forma global, no sols a l'escola i a casa, sinó extensa al conjunt la ciutat i 
oberta a tota la ciutadania. Per això, les nostres propostes van encarades a potenciar tota aquesta visió:

• Activar el Consell Municipal Escolar, potenciant la participació de les escoles a la política municipal. Fer 
partícip la comunitat educativa de les decisions que afecten el seu funcionament a curt, mitjà i llarg termini. 
Dinamitzar el Consells Escolars, dotant-los de contingut decisori i reglaments que permetin el funcionament 
assembleari d'aquest òrgan de representació. Fomentar la participació dels centres escolars en el dia a dia de 
l'Ajuntament, implicant-los en la presa de decisions que els afecten fora de l'escola, com ara la dinamització 
de parcs, polítiques de mobilitat, o altres necessitats sorgides dels infants.

• Proporcionar les eines necessàries per potenciar els treballs de recerca i crèdits de síntesi relacio-
nats amb Berga i el Berguedà. D’aquesta manera, el propi entorn es converteix en aprenentatge, alimentant 
així el saber popular i col·lectiu.

• Afavorir la participació popular, especialment de la gent gran, en diferents àmbits de l'aprenentatge 
dels infants i joves, amb una borsa de voluntaris especialitzats en alguns temes. Són molts els àmbits en què 
aquest col·lectiu pot participar en la vida escolar: horts escolars, vivències personals, fets històrics, jocs tradi-
cionals…

• Dinamitzar els camins escolars i rutes segures per a infants i ampliar aquests camins a totes les 
escoles de Berga, tot incloent l'escola de música. Convertir aquests camins en rutes segures en les quals els 
infants puguin anar sols. El finançament és dificultós, així que cal conscienciar la ciutadania que participi en 
la dinamització de les rutes i crear punts de suport a diferents botigues per si surt algun imprevist. Establir un 
intercanvi amb pares i mares que realitzin aquest acompanyament a canvi de gratuïtat del menjador o alguna 
extraescolar també pot ser extensible a persones que facin reballs a la comunitat.

• Potenciar el ja existent Consell de la Infància i convertir-lo en un òrgan amb veritable poder de decisió. 
Escoltar les propostes, demandes i queixes que els infants tenen sobre la ciutat. Aplicant el reglament del 
Consell dels infants de la ciutat, l'Ajuntament vetllarà per dur a terme aquestes demandes i necessitats dels 
infants.
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• Crear una escola de mares i pares de Berga que esdevingui un punt de trobada per a posar en comú les 
inquietuds, preocupacions i motivacions de les mares i pares. A les trobades han de participar-hi també mes-
tres, pediatres, psicopedagogs i els especialistes necessaris per poder resoldre els dubtes i conflictes de les 
famílies. L'escola ha d'anar lligada al Consell Escolar Municipal per tal d'implicar tota la comunitat educativa. 
A més, s'ha de potenciar la continuïtat d'aquesta escola amb un calendari fix i regular i la gestió ha de venir 
des de les AMPA, tot i que l'Ajuntament ha de vetllar per al seu bon funcionament.

• Donarem suport a totes les entitats de lleure, ja sigui facilitant-los espais i locals, vetllant perquè par-
ticipin de la vida a la ciutat i coordinant-les amb altres serveis, com ara el Centre Obert.

• Replantejar el Centre Obert existent. Considerem necessària la creació d’un Casal d’Infants obert a tots 
els nens i nenes de la ciutat i extern als centres escolars.

• Promocionar la biblioteca com un espai d'aprenentatge més del dia a dia de la ciutat, com una 
extensió de l'escola, pensant en la idea que la ciutat en el seu conjunt ha d'esdevenir un espai d'aprenentatge 
per a infants, joves i adults. Per això, també caldrà ampliar els horaris de la biblioteca municipal per fer-la 
més accessible a tot el públic, en especial als estudiants, en època d'exàmens. Així com oferir més flexibilitat 
horària a l'estiu. Millorar i ampliar els espais per a l'estudi i els punts d'accés a Internet, aprofitant 
alguns espais municipals que estan en desús. Altres  propostes que volem desenvolupar són:

 » Augmentar la dotació de llibres, especialment de la secció específica del Berguedà.

 » Concentrar les activitats relacionades amb els llibres i la lectura a la biblioteca.

 » Incloure la ciutat dins les iniciatives de foment de la lectura que es desenvolupin a escala nacional i  
 europea.

 » També creiem necessària l’ampliació del servei de la biblioteca a hospital, piscines, residències de  
 gent gran... perquè tothom hi tingui accés.

• Impulsar la creació d'una ludoteca pública per oferir un espai de joc als infants. Aquesta ludoteca 
ha de tenir una mirada respectuosa cap a l'infant i fomentar el joc no dirigit per l'adult.

• Espai de joves. Accelerar l'acabament de les obres del local de joves i dinamitzar l'espai. El casal ha de 
constituir-se com un punt de trobada per al jovent. Oferir les eines necessàries perquè els joves prenguin les 
decisions referents a l'activitat del casal.

• Donar suport a les entitats i les xarxes de l’associacionisme juvenil com a eines de participació en 
la vida política, social i cultural de la ciutat.

• Aprofitar els espais escolars per a la dinamització dels barris. A la tarda, les escoles són espais 
desaprofitats que podrien ser d’ús per a entitats del barri, les biblioteques podrien estar obertes al públic, els 
patis, oberts per als infants...

• Reforçar i ampliar els espais de trobada entre famílies i infants, tot creant una xarxa de criança 
comunitària.

2. CONSTRUÏM UNA UNIVERSITAT POPULAR

Entenent com a instrucció la selecció de circumstàncies que faciliten l’aprenentatge. El mètode o la forma de 
l’aprenentatge és la reflexió en l’acció. Les investigacions, tant les teòriques i abstractes com les aplicades a 
algun aspecte de la nostra realitat, són exercici de reflexió en l’acció.

L’objectiu principal de la Universitat Popular és despertar el plaer de pensar i la satisfacció d’actuar. La Univer-
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sitat Popular pretén ser una comunitat d’aprenentatge, d’estudi, de reflexió i d’acció. Buscant aprendre junts, 
els uns dels altres, a través de les interaccions, discussions en seminaris, lectures en comú...

L’organització de la Universitat Popular podria ser a través de seminaris de discussió referents a diferents 
àmbits d’interès compartit, ja sigui: científic, econòmic, literari, filosòfic, històric, polític... i a través de di-
ferents tallers. 

Des de la CUP es vetllarà per trobar la manera adequada d’establir relacions horitzontals que ajudin els que 
volen compartir el seu coneixement i els que busquen aprendre'n. Es tracta de posar en contacte una persona 
que sap en un determinat àmbit i que vol compartir el coneixement amb una altra que vol aprendre d’això. 
Quan s’ajuntin diverses persones amb les mateixes inquietuds es buscarà la manera per testructurar sessions 
específiques per cobrir les necessitats que van sorgint durant l’aprenentatge. La periodicitat dels seminaris de 
discussió a partir de temes d’interès compartit s’aniran establint en el seu disseny, de la mateixa manera els 
diferents tallers. 

Aquests tallers podrien acabar configurant centres de treball i aprenentatge, per exemple entorn la creació in-
tercultural de la tecnologia creativa, entorn la sobirania alimentària a través de l’agricultura urbana i pràctiques 
agrícoles alternatives o entorn de mitjans alternatius, entre d'altres.

3. EDUCACIÓ 0-18 I MÉS

Tal com hem assenyalat, l’Ajuntament té molt poques competències quant als ensenyaments obligatoris. De 
totes maneres, es pot comprometre a reunir tots els esforços perquè tots els centres treballin en xarxa i amb 
coherència amb el model educatiu de ciutat i també perquè les administracions i entitats competents actuïn 
segons les necessitats de la població. 

• Adequar els canals necessaris per escoltar -tant des de la instància política com de la tècnica- l’alum-
nat, els claustres, les famílies i els equips directius dels centres educatius. Això permetria posar al seu 
servei d’una manera més eficaç els recursos de l’Ajuntament (humans, materials i econòmics) i facilitar així el 
desenvolupament de les finalitats dels centres esmentats. El Consell Escolar Municipal ha de ser un instrument 
privilegiat en aquesta comunicació.

• Vetllar perquè es continuï i es millori la coordinació entre els centres d’Infantil, Primària i Se-
cundària, tant pel que fa a les diferents àrees com per acordar hàbits i pràctiques educatives; assegurar la 
continuïtat d’aquesta coordinació.

• Fomentar l'escola pública. Cal que des de les institucions es lluiti i es vetlli pels ensenyaments públics.

• Pressionar des de l’Ajuntament perquè es mantinguin totes les places escolars públiques a la 
ciutat, especialment les de P3.

3.1. ESCOLA BRESSOL

• Garantir que l’Escola Bressol estigui inclosa com a peça fonamental del projecte de Berga com 
a ciutat educadora i se’n senti participant de ple dret. El Patronat de l’Escola Bressol farà especial se-
guiment d’aquest objectiu.

• L’escola bressol, igual que l’escola, és l’eix vertebrador de la vida social durant la setmana. Apostem per 
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una pedagogia activa en què els nens i les nenes aprenguin de les vivència del dia a dia. Una escola bressol 
que experimenti i que faci conèixer als infants el seu entorn.

• Ampliar el nombre de places de caràcter públic a la ciutat de l’Escola Bressol.

• Tenir en compte el criteri de renda per accedir a l’Escola Bressol. De totes maneres, caldrà acotar bé 
el barem que se li dóna perquè l’escola pública no es converteixi en l’escola de les famílies de rendes baixes. 
Per això es creu important unificar criteris entre totes les escoles bressol de la ciutat, ja siguin públiques o 
privades, per desfer el greuge comparatiu entre les escoles bressol concertades i la municipal.

3.2. EDUCACIÓ INFANTIL-PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

• Accentuar les mesures d’acompanyament a l’escolaritat, tant des dels canals informatius ordinaris 
com des d’iniciatives específiques adequades a situacions d’especial dificultat social, cultural i econòmica.

• Donar suport i enriquir les iniciatives ja existents per pal·liar les desigualtats en l’àmbit escolar 
(llibres, material, excursions…), mentre l’educació pública no sigui realment gratuïta.

• Implementar i desenvolupar mesures per compensar la pobresa infantil en l’àmbit educatiu. 
Garantir l’accés dels nens i nenes de famílies amb menys recursos a espais i activitats extraescolars.

• Accelerar al màxim els tràmits de la construcció del nou institut públic. Encara que el Departament 
d’Ensenyament s’hi hagi compromès recentment i hagi anunciat l’inici de les obres, continuarem insistint 
perquè es facin amb la màxima rapidesa possible.

• Treballar perquè s’imparteixin titulacions postobligatòries en els dos instituts públics per evitar 
desequilibris.

• Establir mecanismes de control i supervisió per fer transparent l’adjudicació de les places re-
servades per a alumnes amb necessitats educatives especials -afectats per determinades malalties o 
discapacitats i els que es troben en situació econòmica o social particularment desafavorida. El percentatge 
d’aquests alumnes ha de ser igual a totes les escoles de Berga.

3.3. ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

• Garantir totes les infraestructures i recursos que es considerin necessaris per mantenir una educació 
de qualitat.

• Treballar perquè l’escola de la Llar de Santa Maria de Queralt esdevingui una escola de titulari-
tat pública.

3.4. EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA

• Treballar per a una oferta digna i pública de cicles de grau mitjà i de grau superior. Realitzar un 
estudi de la demanda formativa actual a la comarca per poder-ne augmentar l’oferta i ajustar-la al model de 
societat que volem.

• Donar suport als joves universitaris del municipi en les seves lluites contra la inflació de taxes i 
per la millora del transport públic.
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4. BERGA, CIUTAT ACTIVA I EN MOVIMENT

Tota eina de cohesió social i d’aprenentatge i creixement compartit ha de ser important dins l’Ajuntament. En 
aquesta idea incloem l’esport i l’activitat física que volem per a la ciutat com a elements d’enriquiment, de 
cohesió, de convivència i de treball cooperatiu.

L’esport cada cop està més mercantilitzat i des de l’Ajuntament s’ha de vetllar per oferir instal·lacions muni-
cipals per a tothom, facilitar-ne l’accés i promocionar-ne l’ús. En aquest sentit, doncs, proposem les mesures 
següents:

• Crear una Coordinadora d’Esports Municipal amb representants de tots els clubs i entitats esportives 
de Berga i de l’Ajuntament. D’aquesta manera es potenciarà la pràctica esportiva i l’activitat física a tots 
els nivells: federat, escolar, lleure, persones amb dificultats... Considerem essencial aquest ens per tal de man-
tenir la pràctica esportiva activa a la ciutat, crear cohesió entre entitats i treballar amb uns objectius comuns. 
Alhora, les instal·lacions esportives gaudirien de més bona coordinació i es potenciarien els esdeveniments 
esportius a la ciutat, sorgits de necessitats i motivacions de les pròpies entitats locals.

• Considerem que la Coordinadora d’Esports Municipal és l’eina adequada per gestionar unes Estades Es-
portives Públiques per als infants de la ciutat. Entre totes les entitats, l’oferta seria més completa i de qualitat 
en tots els àmbits esportius. Aquestes estades de lleure esportiu, a més, haurien de potenciar la cohesió social, 
la igualtat entre infants, sobretot dels que estan en risc d’exclusió social. 

• Oposició frontal a la possible externalització de la gestió del centre Esportiu Municipal del Tos-
salet. La nostrA proposta es basa en el fet de mantenir un servei públic i de qualitat per a la població. Vetllant 
per l’estat de les instal·lacions i potenciant-ne l’ús. També acostar-lo més a les escoles i centres educatius, 
ara mateix reduït a uns pocs cursos. Estudiarem transformar-lo en centre esportiu comarcal, obert així a tot 
el Berguedà, fomentant l’activitat física i rendibilitzant les instal·lacions, així com establir convenis amb altres 
municipis per a la utilització recíproca dels respectius espais esportius.

• Estudiar la possibilitat de la construcció d’una pista d’atletisme, mitjançant la CEM (Coordinadora 
d’Esports Municipal), veure’n la necessitat real i pal·liar aquesta mancança història de la ciutat.

• Potenciar l’esport a les escoles a tots els nivells, mitjançant més trobades esportives i d’activitat física, 
optimitzant les instal·lacions existents per ús dins l’horari lectiu, fomentar l’esport en l’oferta d’extraescolars 
com a base esportiva i de base, sense especialitzacions i com a eina d’integració social. També cal incentivar 
les competicions proposades pel Consell Esportiu Comarcal, així com vetllar per ampliar-ne l’oferta, 
fer-la més continuada i treballar conjuntament per incrementar la participació de l’alumnat.

• Fer costat als clubs i entitats esportives de Berga, vetllant per la igualtat d’oportunitats, solucionar 
mancances, i proporcionar-los suport en les dificultats en què es puguin trobar. Oferir-los condicions òptimes 
per a l’autogestió i col·laborar en el mínim que els calgui.

• Incentivar l’esport i l’activitat física en sectors de població amb més dificultats per a la seva 
pràctica, com ara la gent gran, els alumnes amb necessitats educatives especials, persones amb mobilitat 
reduïda (fent les instal·lacions accessibles), infants amb risc d’exclusió social. Crear jornades esportives per a 
aquests col·lectius i difondre la importància de l’activitat física per combatre l’obesitat infantil i altres proble-
mes derivats del sedentarisme.
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5. L’EDUCACIÓ ÉS PER A TOTA LA VIDA

Tal com ja hem dit, entenem l’educació com una eina de transformació i que és permanent al llarg de tota 
la vida. Considerem la formació integral un dret bàsic de tots i totes, i element fonamental per al progrés i la 
igualtat social. Per això és bàsic que les propostes vagin molt més enllà dels centres educatius només desti-
nats als infants o a la formació reglada. Cal que parlem de diferents tipus de formacions i per a totes les edats.

D'altra banda, en aquests darrers temps han aparegut un conjunt d’ofertes públiques i semipúbliques de 
formació oberta que permet compatibilitzar horaris laborals i estudi a partir de l’organització flexible de currí-
culums educatius impartits telemàticament. Aquest és el cas de l'ESO, el Batxillerat i la Formació Professional, 
impartits a l’Institut Obert de Catalunya i que a la nostra ciutat disposen d'un centre de suport ofert per l’aula 
de formació d’adults. També és el cas de la UOC, amb el punt d’informació instal·lat a la biblioteca. També 
estem veient com en els últims mesos s’estan assignant nous cicles formatius per a la comarca, encara que 
amb participació privada.

Considerem que les possibilitats que obre aquesta nova oferta per a la comarca són molt grans, sobretot si 
tenim en compte els reptes de qualificar i diversificar els principals sectors econòmics:

• Impulsar la creació d’un Centre Municipal de Formació Permanent, en el qual hi hagi: formació 
d’adults, la formació d’idiomes, la formació professional, la formació de les noves tecnologies i Punt de Suport 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquest centre ha de permetre aprofitar i generar sinèrgies, la mo-
bilitat de l’alumnat d’uns estudis a uns altres, l’elaboració de plans de formació que atenguin les necessitats 
específiques i el prestigi que ha d’adquirir la formació permanent.

• Promoure les relacions i les activitats intergeneracionals i donar suport a les Aules d’Extensió Universitària 
per a gent gran.

• Aconseguir que l’Escola Oficial d’Idiomes ofereixi classes de català, ja que molta gent de la comarca ha 
d’anar fora a cursar-los, i que els horaris d’aquesta escola es flexibilitzin. Cal que s’ofereixin cursos en horari 
de vespre; d’aquesta manera molta més gent podrà compatibilitzar l’horari de treball amb estudis de llengües.

• Vetllar perquè el compromís del Conservatori de Música del Pirineus sigui una realitat, sense que sigui una 
barrera d’accés a la música i l’escola continuï sent una eina de divulgació de la música en l'àmbit popular. 
També promulgarem una ordenança que faciliti i promogui la música al carrer als caps de setmana 
en horari diürn.

• Potenciar la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura que es fa anualment a Berga.

• Crear una escola de mares i pares a Berga (consulteu el punt 1)

• Ampliar l’oferta artística relacionada amb la formació integral de la persona. La ciutat disposa de molts 
espais que es poden optimitzar, com per exemple els centres educatius fora de l’horari escolar, que es poden 
aprofitar per ampliar l’oferta artística de la ciutat.
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RECULTURITZEM-NOS
CULTURA, LLENGUA, TIC I MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS

Sense cap mena de dubte, la cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat 
integradora, solidària i dinàmica. Des de la CUP de Berga entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania 
un mitjà de relació social, de participació, de trobada, de diàleg i de reflexió comuna entre tots els ciutadans, 
no solament de manera unilateral des de l’Administració pública. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos 
individualment com a persones i col·lectivament com a catalans i catalanes i com a vilatans i vilatanes. La 
cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social, que té la capacitat de d'ex-
pandir-se i d'esdevenir més útil a mesura que es comparteix i se'n fa un ús positiu i recíproc.

En aquest sentit, l’objectiu de la política cultural és que Berga mateix esdevingui un element clau en la revitalit-
zació cultural del nostre país a través de la implicació de tota la ciutadania. La corporació local no ha de suplir 
ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes 
sòlides bases sobre les quals el teixit associatiu, l’Administració pública i les iniciatives particulars puguin bas-
tir un projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població, de manera que faciliti els aspectes 
administratiu i logístics a fi que es puguin dur a terme activitats i manifestacions de caire cultural, i facilitar als 
seus ciutadans la informació necessària i tot el suport perquè pugui ser així.

La política s’ha de posar al servei d’un projecte d’enriquiment cultural col·lectiu; per això, la política cultural ha 
de partir del principi de fer a tot el municipi partícip de la vida cultural, ha de vetllar per evitar la dualització de la 
societat i per promoure una producció cultural i artística de qualitat i ha d’establir mecanismes de socialització 
del patrimoni comú.

Des de la Funció Pública local cal crear condicions d’implantació d’unes polítiques culturals a partir de la 
realitat del conjunt d’actors socials i la situació del context de referència. La planificació democràtica de la 
política cultural hauria de permetre definir consensuadament i amb la corresponsabilització de l’Administració 
i la societat civil el conjunt d’elements necessaris per promoure correctament la cultura amb tots els elements 
de què disposi, ja siguin humans, administratius o tecnològics. Tan sols així podrem bastir un enriquiment i 
aprofundiment de les relacions humanes que ens permetin una millora personal i col·lectiva de les nostres 
aptituds, drets i deures que tenim com a ciutadans, receptors i, alhora, actors actius de les diverses manifes-
tacions culturals de la nostra vila.

1. DIFUSIÓ CULTURAL

El projecte de difusió cultural pretén fer arribar i donar a conèixer tant el patrimoni cultural existent com l’agen-
da d’activitats culturals programades per diferents entitats a tota la població de Berga. Aquest projecte es vol 
dur a terme bàsicament aprofitant els recursos de què ja disposa l’Ajuntament i maximitzant-ne l’ús i l’eficàcia, 
alhora que es vetllarà per posar-los al servei de les entitats culturals i de la població en general. 
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Creiem que les propostes per enriquir el conjunt d’esdeveniments culturals que es duen a terme a la nostra 
ciutat no poden anar deslligades d’una reformulació sobre com se'n fa la promoció. Mitjançant aquestes 
propostes volem fer arribar els esdeveniments culturals que es fan a la nostra ciutat a tots els ciutadans de 
Berga. Pretenem establir mecanismes senzills que permetin una coordinació òptima entre les entitats culturals 
i, alhora, més difusió dels actes que es duguin a terme.

Les propostes que s’hi engloben són les següents:

• Enciclopèdia progressiva comarcal del Berguedà: es tracta de completar la informació disponible en 
diferents suports digitals (Viquipèdia o Enciclopèdia.cat) comptant amb la col·laboració entre les institucions, 
el món de la cultura i la comunitat educativa, realitzant-se des de l’àmbit acadèmic d’escoles d’ensenyament 
secundari, tot i que també permetrà les aportacions de persones interessades a participar-hi. És un projecte 
cultural, educatiu, social, rigorós, progressiu, innovador i de promoció turística que pot esdevenir una eina de 
primer ordre per a la gent que vulgui visitar i conèixer de prop la nostra comarca i que permetrà inventariar el 
nostre patrimoni. Aquesta proposta no ha de comportar cap despesa per a l’Ajuntament.

• Digitalització de l’Arxiu Comarcal: aquest projecte consta de diferents accions perquè tota persona que 
estigui estudiant la nostra ciutat (o que simplement tingui interès en conèixer la nostra història local) pugui 
saber d’antuvi els documents que pot consultar al nostre arxiu.

 » Crear un inventari digital dels documents que es poden trobar a l’Arxiu Municipal. D’aquesta manera, a 
través de la pàgina web de l’arxiu, podrem saber els documents consultables a Berga. En una segona fase, 
ampliarem l’inventari demanant informació a altres arxius per tal de tenir catalogats en un sol web tots els 
documents relatius a la ciutat de Berga.

 » Estudiarem la possibilitat de digitalitzar, en format reduït, totes les fotografies que hi ha a l’arxiu, agru-
pant-les per temàtiques i facilitant així la feina d’investigació i recerca.

 » Donarem la possibilitat de consultar documents complets en format digital, variant l’oferta periòdica-
ment.

• Actualitzar el catàleg del patrimoni arquitectònic disponible a Internet: renovar i fer interactiu el 
mapa de Berga amb les principals ubicacions del patrimoni històric de la ciutat. Fer-ne difusió a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament.

• Elaboració d’una publicació anual: a Berga hi ha moltes històries secretes, vivències personals i anèc-
dotes de fets recents. Moltes d’elles només són conegudes per una petita part de la població d’avançada edat 
i volem oferir una oportunitat al fet que aquestes històries vegin la llum. A més, demanarem la col·laboració 
de diferents experts perquè puguin posar en context les vivències i dotar la publicació de contingut històric.

• Editar materials gràfics d’explicació de les festes populars més importants que se celebren a 
Berga amb les informacions bàsiques pel que fa referència al sorgiment i història de la festa, formes de par-
ticipació dels berguedans i berguedanes, explicació del funcionament actual de la festa i un apartat final amb 
un mapa de la ubicació o bé algunes curiositats que puguin ser d’interès.

• Creació d’un servei de publicacions: estudiarem la possibilitat de crear un servei de publicacions (tant 
d’àmbit municipal com comarcal) per tal de fer edicions periòdiques de diversos continguts.

• Treballs de recerca: impulsar la recerca en els centres d’educació Primària i Secundària en el camp dels 
diversos aspectes culturals de la ciutat. En aquest sentit cal facilitar l’accés a la informació i recursos dels 
quals disposi l’Ajuntament per a l’elaboració d'aquests projectes de recerca per part dels alumnes de Berga.

• Renovació de les cartelleres públiques: estudiar renovar les cartelleres públiques de tota la ciutat, tant 
en format com en ubicació, distribuint-ne de noves a diferents punts (passeig de la Pau, el Vall, carrer del Ro-

RECULTURITZEM-NOS



 69

ser, barri vell, plaça de la Font del Ros, etc.). Les cartelleres públiques esdevindran un punt de referència per 
als vianants que vulguin conèixer les activitats culturals que es duen a terme a Berga.

• Agenda cultural en línia: proposem reformular l’agenda cultural que es troba a la web de l’Ajuntament 
per tal de donar-li la importància que es mereix. L’Ajuntament s’hauria de coordinar amb les entitats culturals 
a l’hora de programar les activitats que podrien estar destinades a una mateixa franja de la població per no 
solapar-les. Es tracta, doncs, de reproduir el funcionament que ja es duu terme entre els clubs/empreses i 
l’Ajuntament en l’organització dels esdeveniments esportius de la ciutat, aplicat a l’àmbit cultural. D’aquesta 
manera s’aconsegueixen dos objectius: distribuir els esdeveniments durant l’any i evitar fragmentar el pú-
blic objectiu. A la vegada, i per tal de promoure els esdeveniments culturals entre els més joves, proposem 
crear una estratègia de difusió a través de les xarxes socials. Finalment, per fer extensiva la difusió cultural a 
aquelles persones que no tenen accés directe a la xarxa, es proposa també estudiar que aquesta agenda es 
pogués reproduir periòdicament en format físic penjant-la per exemple a les cartelleres públiques esmentades 
anteriorment.

2. CIUTAT-ESCENARI

Aquest projecte pretén convertir els espais públics, tant oberts com tancats, en espais/escenari. Poder generar 
en aquests indrets intercanvis artístics i culturals que permetin el creixement, per una banda, de les festes i 
artistes locals i, per altra, l’augment de la presència la cultura i l’art a la nostra ciutat. Les propostes que s’hi 
engloben són les següents: 

• Reactivació de les festes populars: fomentar i afavorir tot tipus de propostes amb relació a la recupera-
ció i/o manteniment tant de les festes de barri o carrer, com de les que afecten el conjunt de la ciutat. Aquesta 
reactivació es pretén que sigui des de la participació activa del veïnat i entitats i amb el suport ple de l’Admi-
nistració local, fomentant la participació en l'organització de les festes de barri.

• Obertura dels espais públics: posar a disposició i facilitar l’ús a artistes locals/comarcals de totes les 
disciplines dels espais públics per dur-hi a terme les seves presentacions. En aquest sentit, regular-ne l’ús a 
través d’horaris i espais preestablerts i periòdics per facilitar-ne l’organització i difusió.

• Ampliar i promoure els espais de cinema existents i crear-ne de nous, independentment del funcio-
nament, o no, de les instal·lacions del cinema Catalunya, que es converteixin en punts de trobada i de debat 
cultural entre veïnes.

• Fomentar les mostres artístiques (de totes les disciplines) a la ciutat. En aquest àmbit, proposem 
dur a terme la Fira de Teatre Artesà de Berga, projecte elaborat des de la CUP i aprovat pel consistori, però que 
encara no s’ha dut a terme fins ara.

3. PATUM

La Patum forma part de la identitat dels berguedans i és un imaginari compartit que des de sempre ha contri-
buït a la cohesió social i a projectar-nos com a ciutat a l’exterior. És una festa que al llarg dels segles ha evolu-
cionat i que avui gaudeix d’una magnífica salut, tal com ho demostra la participació massiva dels berguedans 
i berguedanes de totes les edats. Malgrat aquesta vitalitat, s’arrosseguen deficiències històriques que han de 
ser encarades, amb l’únic objectiu de garantir el millor marc per al desenvolupament de la festa. En aquest 
sentit:
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• Millorarem la gestió de la festa. Pensem que l’Ajuntament de Berga, a través dels seus representants 
polítics, és qui ha d’assumir la responsabilitat de gestionar la Patum, apostant per un model de funcionament 
transparent i eficaç, juntament amb les comparses. Cal plantejar modificacions en els òrgans de gestió exis-
tents.

• El Museu de la Patum no ha de ser un nou edifici modern de cost elevat, sinó que el millor espai possible 
és la mateixa plaça de Sant Pere. Per això, proposem convertir-la en un autèntic Museu de la Patum, sense 
perjudici que les figures i elements de la Patum s’exposin en algun edifici ja existent.

4. PARTICIPACIÓ DELS VEÏNS EN L'ORGANITZACIÓ DE LES FESTES

La participació popular és un dels eixos bàsics del nostre programa i creiem que és aplicable també a l’àmbit 
cultural. Implicant els veïns de Berga en l’organització de totes les seves festes s’aconsegueix, d'una banda, 
que les sentin més seves i, de l’altra, abolir la imatge que s’organitzen des de l’Ajuntament sense tenir en 
compte el poble.

• Fomentar la participació en l’organització de les festes de barri: proposem una organització de les 
festes coordinadament entre les diverses entitats implicades en cada cas i tots els veïns que s’hi vulguin sumar 
per promoure la plena vinculació de la població en la vida cultural de la ciutat.

• Decisió en les festes organitzades des de l’Ajuntament: es proposa obrir a totes les persones les 
decisions sobre quin format i contingut han de tenir les festes organitzades des de l’Ajuntament. Estem parlant 
per exemple del Ball dels Cornuts de Carnestoltes, del concert de dissabte de Patum, de la festa de Cap d’Any, 
etc. Tret del concert de dissabte de Patum, aquestes festes han vist com disminuïa la seva assistència any rere 
any i creiem que és en part a causa de les poques opcions que té la gent a l’hora de dir-hi la seva. Proposem 
que per a aquestes festes s’obrin espais de participació des d’on poder presentar propostes.

5. LLENGUA

• Crear materials didàctics adreçats a diversos sectors de la població per donar a conèixer, difondre i fo-
mentar l’ús adequat de la llengua. Inicialment es podrien editar glossaris dedicats a certs comerços amb totes 
les paraules en català relacionades amb el seu sector (carnisseries, forns de pa, cansaladeries, bars, etc.)

• Flexibilitzar l’oferta de cursos de llengua catalana oferint també modalitats basades en la idea de 
tutories, sense la necessitat d’assistència setmanal ni d’horaris fixes per a grups i nivells.

• Punt d’informació: posar en funcionament, dins l’Oficina d’Atenció al Públic, un punt d’informació sobre 
cursos i d’altres eines de difusió cultural i lingüística per facilitar-ne l’accés a tota la població.

• Llengua als mitjans: crear un espai de foment i projecció de la llengua als mitjans locals i web de l’Ajunta-
ment, de manera breu, senzilla i didàctica en què es reforcin aspectes que s’hagin anat treballant en els cursos 
o bé en els fulletons que s’hagin editat quant a vocabulari en els diversos comerços. Alhora, serviria per donar 
a conèixer la política lingüística de l’Ajuntament.

6. COHESIÓ CULTURAL

A través d’aquest projecte es pretén transformar els equipaments de lleure en espais on la cultura pugui ser 
compartida. D’aquesta manera s’afavoreix l’intercanvi entre les persones de Berga, especialment entre els 
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sectors de la població que en el dia a dia de la ciutat apareixen com a actors allunyats els uns dels altres. En 
aquest sentit, exposem algunes propostes que poden ser posades en pràctica fàcilment i poden servir de guia 
i incentiu per a moltes altres propostes en aquest àmbit: 

• Espais de joc: instal·lar plafons d’explicació de joc en els espais recreatius agrupats en les següents 
temàtiques:

 » Jocs tradicionals catalans

 » Joc cooperatiu

 » Joc intercultural

 » Joc intergeneracional

• Bancs de debat: transformar alguns dels bancs de Berga en espais de debat per als adolescents a través 
de codis QR amb propostes canviants que puguin ser del seu interès.

• Tallers recreatius: fomentar i reactivar les activitats de lleure en espais públics, proposades i/o coordina-
des des de l’Ajuntament amb les entitats de lleure i veïnat per dinamitzar culturalment aquests espais. Oferir 
activitats per a tota la població en format de tallers periòdics en què les persones hi puguin participar de ma-
nera puntual i oberta. En aquest sentit, seria bo reactivar projectes com ara els de les “Nits a la fresca” duts 
a terme anteriorment a la ciutat. 

• Biblioteca: dinamitzar la biblioteca, a part de la seva funció d’estudi i difusió cultural, com a espai de lleure 
proposant-hi activitats que relacionin la literatura amb el joc i el gaudi i que comportin un intercanvi cultural 
i generacional. Impulsar concursos literaris grupals o hores del conte en què els més joves expliquin contes 
als més vells, entre altres propostes que vagin sorgint d’aquesta dinàmica. En aquest sentit, la biblioteca es 
concep no solament en els seus límits com a espai físic, sinó també com a espai virtual i com a ens que pot 
ocupar altres espais de la ciutat de manera puntual, per exemple, duent a terme aquestes activitats en places, 
carrers i parcs de la ciutat.

• Espais escolars: integrar els patis de les escoles públiques com a part dels espais de lleure de la ciutat, 
donant-los així un aprofitament comunitari durant els horaris no escolars. Ampliant la oferta d’espais per a 
entitats culturals i de lleure i veïnat del poble hi vulguin desenvolupar les seves activitats.

7. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

El repte més important que tenim és que les TIC arribin a tota la societat. La fractura digital (la divisió de la so-
cietat entre aquells qui les dominen i aquells qui ni tan sols hi tenen accés) representa aprofundir encara més 
en les diferències socials existents i ens allunya del nostre objectiu de reduir, fins a fer desaparèixer, aquestes 
diferències socials.

El nostre treball se centrarà en l’àmbit del programari lliure i en l’àmbit del lliure accés a la xarxa per part dels 
ciutadans. Optem per aquest model davant del model obsolet de monopoli i patents que grans multinacionals 
intenten imposar-nos.

D’altra banda, el repte més important és universalitzar l’accés i el domini de les TIC.

• Ens comprometem a tirar endavant la implantació del sistema d’accés a Internet sense fils que sigui, 
en la majoria d’aspectes, públic i universal i també a migrar tots els sistemes informàtics d’equipaments mu-
nicipals a programari lliure.
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• Posarem en marxa programes de millora de les competències digitals pensats per als diferents 
col·lectius de necessitat, des de les persones grans fins als joves aturats. 

• Promourem les TIC com a instruments de suport a la informació entorn de la gestió municipal i 
la transparència.

• Explorarem les possibilitats que ofereixen les TIC per a la participació popular, tenint sempre en 
compte que no han de ser un pretext per a l’exclusió per a aquelles persones amb dificultats per utilitzar-les.

• Crearem un portal actualitzat per al comerç de la ciutat. Per a un petit comerç esdevé molt costós tenir 
presència a la xarxa si l’esforç es fa individualment.

• Potenciarem les xarxes socials (les que existeixen actualment i les que vegin apareixent), aplicades amb 
finalitats com ara la transmissió d’informació, la transparència o la difusió del patrimoni popular. 

• Participarem de projectes basats en commons (procomú o comuns immaterials, l’exemple més cone-
gut és Viquipèdia) per crear i compartir coneixement sobre la ciutat en el sentit més ampli possible.

• Finalment, cal una actualització profunda del lloc web de l’Ajuntament. Cal que aquest web tingui 
una presència moderna i atractiva, que contingui el màxim d’informació estructurada de manera àgil i que s’hi 
puguin fer el màxim de tràmits municipals possibles. El web ha d’entrar en un procés d’actualització constant.

8. DINAMITZACIÓ DELS MUSEUS

Entenem que Berga disposa d'un potencial museogràfic important. La història de Berga esta plena de fets 
rellevants i el que es més important encara: disposem de part d'aquests testimonis físics que s'han anant 
conservant al llarg dels anys.

Actualment Berga té quatre espais museístics disseminant: el centre d'interpretació de Berga, l'espai de la 
Patum, el museu del circ i l'espai de la natura. Tots ells estan oberts al públic en hores determinades.
 
• Redactar el projecte de Museu Comarcal, que permeti posar fi a la dispersió museística de l'actual 
política cultural i que cal desencallar definitivament els eterns projectes museístics de la ciutat. Aquest museu 
hauria d'esdevenir un autèntic centre cultural amb sales d'exposició, dipòsit, sala d'actes, etc. El museu també 
hauria de ser el centre des del qual es vertebraria totes les visites guiades a la ciutat de Berga, esdevenint 
punt d'informació, inici i final de totes elles. La ubicació d'aquesta infraestructura estarà determinada als 
condicionants urbanístics i de disponibilitat del projecte, però tindrà prioritat la ubicació dins el teixit urbà i la 
recuperació d'espais patrimonials ja existents. D'aquesta manera no només estem dotant de vida un espai, 
sinó que, a més, en facilitem la restauració i recuperació.

• Relació museus-entitats: obrir els espais museístics a propostes d’activitats culturals d’entitats que tre-
ballen en l’àmbit de cada museu en concret.

9. MEMÒRIA HISTÒRICA

Fa 76 anys, la Segona República era destruïda per les tropes militars del general Franco, regim que instal·là a 
l’Estat espanyol una dictadura de terror durant 40 anys. Mort el general i instaurat el pacte de silenci de la mal 
anomenada Transició democràtica, el temor als recels i la dignificació de totes aquelles persones que patiren 
els esculls de la repressió, l’exili i la mort sistemàtiques resten encara a l’oblit. 
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Tot i que Berga i els entorns no foren un front actiu de guerra militar durant el període bèl·lic, sí que van ser 
un camp de guerra bruta, on els lluitadors antifranquistes hi van tenir un paper clau. Avui en dia encara són 
moltes les víctimes silenciades, oblidades i menystingues pel conjunt de la societat, i en un major grau per les 
institucions públiques, les quals han reafirmat l’amnèsia col·lectiva a què ens va evocar el model del 1978.

Per tot això, des de la CUP considerem que és bàsica la dignificació de totes les persones que patiren les 
nefastes conseqüències del franquisme. Cal apostar per fer costat a totes les organitzacions, associacions i 
entitats que a peu de carrer han promogut en primera instància una recuperació digne de la Memòria Històrica 
del país. 

Així doncs, treballarem en els següents aspectes:

• Treballar per a la recuperació de la memòria oral com a font única i finita d’aquells fets.

• Divulgar i conscienciar pedagògicament els fets ocorreguts a la nostra comarca, davant del gran desco-
neixement sobre aquesta qüestió. 

• Potenciar el coneixement i el valor històric i social de les lluites a la nostra ciutat. 

• Reconèixer les tasques de les associacions memorialistes. 

• Aplicar les normatives, tot i que molt minses, que des de la Generalitat de Catalunya s’han  aprovat en 
aquest sentit. 

• Dignificar els lluitadors antifranquistes, com els maquis, que la llei 57/2007 ni tan sols menciona. 

• Fer un seguiment de la tasca que el Grup de Treball sobre desaparicions forçoses de l’ONU està desenvo-
lupant en aquest sentit. 

• Impulsar i promoure la prospecció i exhumació de possibles fosses. 

• Donar a conèixer el Banc d’ADN i facilitar la recollida de mostres dels familiars de les persones que consten 
al cens de persones desaparegudes. 

• Instar l’Administració judicial a investigar els casos de desaparició tortura i mort al Berguedà. 

• Incentivar l‘estudi i la recerca no solament des de l’Administració, sinó també mitjançant treballs de recerca 
a l’ESO i al Batxillerat. 

• Crear un mapa d’espais de memòria a la ciutat, un cop identificats els espais de repressió, mitjançant la 
transmissió oral. 

• Inscriure al registre civil de Berga els desapareguts i morts en el període de guerra i posterior repressió 
franquista. 

• Eliminar tota simbologia franquista existent encara a dia d’avui a la nostra ciutat. 

• Promoure la recuperació de la Memòria Històrica a tota la comarca del Berguedà.  

10. ESPAI DE COMUNICACIÓ LOCAL

Els mitjans de comunicació locals tenen una incidència molt significativa en la riquesa de la vida social a Berga. 
Acosten la informació, fan els veïns partícips de múltiples activitats i opinions i, en definitiva, articulen des de 
la pluralitat la comunitat. Malgrat que això és àmpliament assumit, el cert és que els mitjans locals no sempre 
han tingut les coses fàcils i han dedicat molts esforços a solucionar aspectes que ben lluny queden del que 
hauria de ser la seva tasca.
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En aquest sentit, la CUP considerem rellevant que la ciutat i la comarca disposin d’un espai de comunicació 
local potent. Per fer-ho, d’una banda, donarem suport i facilitats en el funcionament dels mitjans. 

D’altra banda, amb relació a la ràdio municipal proposem convertir-la en un servei municipal no concessionat. 
Proposem una arquitectura de gestió que permeti que l’Ajuntament posi les condicions perquè pugui existir 
una ràdio que per damunt de tot sigui plural, participativa, rigorosa i de proximitat. I que els elaboradors de 
continguts s’incorporin a aquest esquema. La proposta que estudiarem consisteix en:

• Fragmentar per tipus de continguts en diferents paquets. D’aquesta manera, es partirà de l’adjudi-
cació de diferents paquets que es podran anar ampliant al llarg del temps (i en el pitjor dels casos reduint, si 
calgués) en funció de les necessitats i demandes que es vagin detectant.

• Establir plecs tècnics i administratius que evitin que la gestió quedi a mans d’una sola empresa, 
fet que, per una banda, afavorirà als potencials adjudicataris, i, de l’altra, garantirà que el servei no perdi la 
seva condició de mitjà públic municipal i plural.

• Finançar la resta de paquets adjudicats a través del paquet encarregat de gestionar la publicitat. 
Creiem que ha d’existir per no fomentar la competència publicitària entre les diferents empreses adjudicatàries 
dels altres paquets.

• Plantejar un desenvolupament per fases en què no s’avanci en el desenvolupament de l’estructura del 
servei fins a aconseguir que cada fase sigui sostenible. 
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CONSCIENCIEM-NOS
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Sota el lema “Conscienciem-nos” hi trobem la voluntat clara d'aconseguir una ciutat justa i igualitària. De totes 
i per a totes.

La realitat sociològica actual ens mostra que encara hi ha col·lectius que, a causa de comportaments i estereo-
tips diversos i socialment arrelats (per raó de gènere, edat, capacitat o origen, ja sigui ètnic o social) pateixen 
de manera diària situacions de discriminació i marginalitat. L'objectiu de la CUP és posar fi d'una vegada per 
totes a aquesta situació i fer de Berga una ciutat en la qual totes les persones se sentin integrades, respecta-
des i còmodes.

Per començar, treballarem des de la premissa que la diversitat és una realitat i, en cap cas, un problema, sinó 
un bé molt preuat que cal protegir. Per això és bàsic combatre totes les situacions de discriminació i margi-
nació existents en la nostra societat i aconseguir que es percebin com un mal col·lectiu que entre totes hem 
d'aconseguir eliminar.

Per tal que Berga sigui una ciutat veritablement inclusiva, treballarem de manera activa per a la conscienciació 
del conjunt de la nostra societat, i per aconseguir aquesta sensibilització col·lectiva creiem indispensable la 
visibilització de tots els col·lectius a què ens referim en aquest punt del programa: infància, dones, gent gran, 
jovent, persones discapacitades i nouvingudes, així com de la seva realitat i els problemes que han d'afrontar 
quotidianament. També és fonamental lluitar per l'apoderament de totes aquestes persones, promovent, faci-
litant isecundant iniciatives, cobrint necessitats, i combatent adversitats, fent que la implicació i la participació 
siguin eixos bàsics en la lluita contra qualsevol conducta discriminatòria.

La nostra lluita és per a la igualtat i la nostra força el treball col·lectiu. Només prenent consciència de la realitat 
serem capaços de canviar-la.

1. BERGA, UNA CIUTAT MÉS JUSTA I IGUALITÀRIA

Som conscients que la justícia social, tal com nosaltres l'entenem, en el capitalisme no és possible i menys 
en un context de crisi com l'actual, en què les classes dominants estan aprofitant per retallar tots aquells 
serveis destinats als treballadors, ja sigui en l'àmbit sanitari, educatiu, social, etc. Retallades que no fan més 
que agreujar les diferències socials i que avoquen a la pobresa i a la precarietat cada dia més treballadors. Per 
tant, el primer que farem serà exigir l'aturada de totes aquestes polítiques antisocials que tant patiment estan 
duent a terme a la nostra gent.

A fi que la nostra ciutat sigui justa, creiem que hi ha d’haver un seguit d’eines, criteris i mesures que han 
de facilitar la lluita contra la desigualtat social, basant-nos en criteris de solidaritat, on tots i totes hi sortim 
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guanyant. Cal fer un canvi en les polítiques dels serveis socials perquè els seus beneficiaris deixin de ser uns 
agents passius que només reben unes prestacions i siguin uns agents socials actius, motors del canvi social.

Tots i totes hem de responsabilitzar-nos del benestar de les persones i la cohesió social enmig d’una conjun-
tura socioeconòmica clarament adversa. Per això cal una implicació i voluntat de totes les persones i agents. 
L’Ajuntament ha de ser qui impulsi i proporcioni les eines necessàries perquè aquesta responsabilitat sigui 
col·lectiva:

• Elaborarem un pla local de serveis socials que faci una diagnosi de l’impacte de la crisi en les perso-
nes, les llars i les diferents zones de la ciutat; que permeti un procés de diàleg social col·lectiu entorn de les 
necessitats i serveis de benestar local; i que estableixi els programes, projectes i mesures prioritaris, així com 
la manera de gestionar-los.

• Garantirem la continuïtat de les tasques fetes pels Serveis Socials amb mitjans tècnics i humans 
propis, impedint l'externalització de tasques i serveis. I vetllarem per consolidar els projectes que s'hagin iniciat 
en matèria de serveis socials i que hagin tingut bons resultats.

• Reforçarem els serveis d'atenció domiciliària amb prou amplitud horària per poder donar una bona 
atenció tant a la gent gran com a les famílies amb menors, en la quotidianitat de les llars i evitar, en el cas de la 
gent gran i en la mesura que sigui possible, l'ingrés a residències de la tercera edat. Pensem que I'Ajuntament 
ha de continuar vetllant perquè siguin els serveis els que vagin a casa de les persones i no pas les persones 
les que accedeixin als serveis.

• Consolidarem el criteri de renda en totes les subvencions públiques i l'accés als serveis muni-
cipals. L’objectiu és eliminar les barreres econòmiques d’accés als serveis bàsics a les famílies més desafa-
vorides. 

• Recollirem, actualitzarem periòdicament i donarem publicitat a totes les subvencions i ajuts públics, amb una 
explicació clara dels criteris pels quals es regulen.

2. INFÀNCIA I LLARS

La crisi econòmica en la qual estem immersos des de l’any 2008 ha comportat un veritable daltabaix per a les 
classes populars d’aquest país. Les seves conseqüències en forma d’atur, desnonaments, precarietat laboral, 
retallades socials, etc. ha portat moltes famílies berguedanes a una situació de pobresa que ha afectat sobretot 
els col·lectius més vulnerables, com ara els infants.

Catalunya s’ubica entre els països amb nivells més baixos de despesa en protecció social, amb un 17,8% del 
PIB, més de quatre punts per sota de la mitjana estatal (22,7%) i més de vuit punts percentuals per sota de la 
mitjana europea (26,4%). En general, tal com succeeix als Països Catalans, els països que menys inverteixen 
en protecció social són els que presenten més pobresa infantil. Actualment es calcula que el risc de pobresa 
al Principat afecta el 23,7% dels infants menors de 16 anys.

2.1. DRETS I COBERTURA DE NECESSITATS INFANTILS

Cal garantir el Drets dels Infants, a partir del desplegament en l'àmbit local de la llei 14/2010, dels Drets i les 
Oportunitats en la infància i l’adolescència. Les lleis que beneficien les classes populars no poden quedar en 
una simple declaració d’intencions, sinó que cal desenvolupar-les i fer-les efectives.
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Posarem en marxa els elements necessaris per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques 
dels infants, amb especial atenció a les alimentàries i habitacionals, sobre les quals la crisi ha tingut 
un fort efecte negatiu.

2.2. CONTRA ELS DESNONAMENTS I LA POBRESA ENERGÈTICA

• Posarem tots els mitjans per impossibilitar desnonaments a la nostra ciutat. En cas que aquests 
es produïssin, les famílies afectades serien immediatament reallotjades en un pis de protecció oficial 
del municipi, o es buscaria una solució adaptable a les circumstàncies del cas. (Consulteu “Repen-
sem-nos”, p. 45 i 46).

• Garantirem l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de 
vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a mínim durant tres anys.

2.3. ACCIÓ PER A LA INCLUSIÓ

• Afavorirem el treball en xarxa entre els diversos agents integradors (tercer sector, CAP, escoles, serveis 
socials) per crear polítiques de prevenció, evitar les situacions d'exclusió social i dissenyar itineraris 
personalitzats d'inclusió.

• Millorarem i farem més àgils els sistemes per accedir als serveis d’atenció urgent en situacions 
marginals que porten al perill, a la pobresa i a  la desestructuració  de  les  famílies, com  poden  ser  les 
addiccions diverses -drogues, ludopaties, etc.-, facilitant canals d'orientació ràpida i directa en situacions 
d'emergència.

• Enfortirem les línies de treball conjuntes en l'àmbit educatiu per prevenir l'absentisme als insti-
tuts i dur a terme tasques d'informació, orientació i seguiment de les famílies.

3. PER UNA CIUTAT PER AL JOVENT

Les polítiques de joventut les conformen aquells àmbits propis de la condició juvenil que, a diferència de la 
transversalitat d’algunes polítiques pròpies pels joves d’acompanyament que es poden emmarcar en altres 
punts del programa, comporten aspectes constitutius de la condició dels joves, com ara l’associacionisme, els 
espais propis o la dinamització i l’oci.

3.1. PARTICIPACIÓ JUVENIL

Impulsarem l’elaboració d’un pla local des de la participació i la implicació directa de tots els agents juvenils de 
la ciutat, fent que respongui a totes les seves necessitats com a joves, ja que són elles que pateixen les dificul-
tats en l’àmbit de l’associacionisme, el desenvolupament del seu oci o de la seva condició juvenil. L’actual pla 
de joventut, integrat transversalment al pla de drets de la ciutadania invisibilitza completament la problemàtica 
juvenil, a banda de no partir d’una elaboració pròpia dels joves, sinó d’un prové consultiu i no representatiu del 
teixit associatiu juvenil.
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3.2. ESPAIS PROPIS

Donarem suport a totes aquelles iniciatives, ja sigui la creació d’espais o entitats i plataformes 
juvenils que en fomentin la participació i ajudi a fer-ne subjectes actius per a la ciutat, implicant-los 
a la vegada en la vida política.

En aquest sentit, hem de fomentar espais que escapin de les lògiques capitalistes del consum per a les jo-
ves. Aquest foment vindria des d’un oci protagonitzat per les joves mateix i secundat a través de la facilitació 
d’espais, materials i personal des de l’Ajuntament per generar espais que es contraposin al model actual de 
la ciutat.

3.3. TRANSPORT PÚBLIC DE QUALITAT I A PREUS POPULARS

• Cal augmentar els serveis de mobilitat entre els diferents pobles de la comarca, així com les línies de 
transport públic a Barcelona i Manresa. (Consulteu "Repensem-nos", p. 48).

4. PER UNA VELLESA DIGNA 

La reducció de les taxes de natalitat i l'increment de l'esperança de vida han portat a un envelliment de la 
població, i el Berguedà és de les comarques en què aquest envelliment és més elevat. Per això cal estar més 
atents amb  aquest col·lectiu, que sovint es troba massa sol i necessita una atenció especial de l’Administració 
pública.

Les persones grans són un dels sectors de la societat amb més dependència i que necessita més suports 
mèdics, atencionals i socials. Per tal que la nostra gent gran pugui gaudir amb la màxima qualitat aquesta 
etapa de la vida en comprometem a garantir tots els mitjans que puguem aportar des de l'Ajuntament i des de 
l'organització popular per tal que puguin gaudir de la vellesa amb la més plenitud. 

D'altra banda, volem i necessitem que tot el bagatge, coneixement, experiència i opinió de la nostra gent gran 
sigui compartit amb totes les generacions que participem de la vida associativa de la ciutat. Per tant, treballa-
rem per facilitar i garantir la seva participació social i política del dia a dia de la nostra ciutat.

4.1. ACTIVAR LA GENT GRAN EN LA VIDA DIÀRIA DE BERGA

Treballarem per crear activitats per a la gent gran i també espais en què ells en siguin els protagonistes: ta-
llers, cursos o activitats de caire festiu, on es posin en vàlua els seus coneixements, entesos com a patrimoni 
immaterial que cal conservar i posar en valor, i on els puguin compartir amb persones de totes les edats, fa-
cilitant així espais d'interacció social. Han d'estar promocionades des de l'Ajuntament o bé s'han de posar les 
condicions perquè es puguin fer sense problema (posant els espais, les eines, etc.) i revaloritzar també els seus 
coneixements. Potenciar l'espai del Casal d'Avis, però sortir, també, d'aquest espai i obrir-lo a tota la ciutat.

Una de les eines també és consolidar i dinamitzar el Consell Consultiu de la Gent Gran a Berga per fomentar 
la participació activa d'aquestes persones en la vida de la ciutat.
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4.2. HABITATGE I ASSISTÈNCIA

• Implantarem un programa d'allotjament de joves a les llars de persones grans que viuen soles 
o necessiten companyia. D’aquesta manera es facilita l’accés a l’habitatge a les persones joves, esdevé una 
retroalimentació intergeneracional i evitem que hi hagi persones grans que no desitgin viure soles.

• Juntament amb altres administracions i entitats, impulsarem la creació de pisos tutelats per a gent 
gran que s'ajustin a les necessitats d'aquest gran col·lectiu. L'Oficina Municipal de I'Habitatge ha 
d’oferir prioritàriament a la gent gran o a persones amb mobilitat reduïda aquells pisos que reuneixin les millors 
condicions per a les seves necessitats. 

• Estendrem els serveis d’assistència en salut perquè arribin a totes aquelles persones que ho neces-
sitin, independentment de la seva situació econòmica. Per això, cal garantir el dret a una telealarma i a una 
assistència domiciliària de qualitat.

5. PER UNA CIUTAT NO DISCRIMINATÒRIA

En el context de crisi actual la situació de les persones nouvingudes en les últimes dècades s'ha precaritzat 
encara més i, per tant, n'ha augmentat considerablement l'exclusió social. Malgrat que actualment pràctica-
ment no arriben noves famílies, sinó que tendeix a produir-se el fenomen contrari, observem amb preocupació 
com el tema de les persones que han arribat d’altres països és posat en el centre del debat polític de manera 
demagògica, irresponsable i populista.

La política d'estrangeria és competència de I'Estat espanyol, que només ha establert polítiques de control 
d'entrada i ha tractat sempre la immigració des d'una perspectiva laboral. La realitat és que són els ajunta-
ments, sovint amb molt pocs recursos, i la societat civil els qui hem de treballar conjuntament amb aquest 
col·lectiu de nouvinguts que, tal com hem dit, ja fa anys que viu a la nostra ciutat.

Cal dotar-se dels mecanismes i actituds que permetin donar la benvinguda a la nova població, proposant una 
convivència en igualtat de drets i deures, i amb llibertat respecte a les especificitats de cada col·lectiu.

5.1. IGUALTAT REAL I EFECTIVA DE LES PERSONES MIGRADES 

Promourem la participació directa en la societat de totes les persones nouvingudes, fomentant la 
participació d’aquestes no solament en entitats culturals, sinó també en tots els espais de participació socials, 
de debat i de presa de decisions. 

També potenciarem al màxim els espais d’interacció entre les persones nouvingudes i les persones autòcto-
nes, no limitant-lo a actes d’intercanvi cultural, sinó fent-la extensiva a tots els àmbits de manera transversal.

5.2. BERGA, LLIURE DE XENOFÒBIA

Cal conscienciar el conjunt de la societat promovent activitats que convidin a la reflexió i sensibilització sobre 
la xacra que comporta la xenofòbia. En aquest sentit, posar fi als falsos mites mitjançant la transparència 
màxima quant als criteris de concessió d’ajuts per prevenir la rumorologia i destacant el benefici que 
aporta el fet migratori al conjunt de la societat, publicant-ne dades.
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5.3. ACONSEGUIM LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE EL BENEFICI QUE COMPORTA LA IMMIGRACIÓ I EL 
RETORN QUE TÉ EN ELS RECURSOS I SERVEIS PÚBLICS 

Cal posar l’accent en el benefici que ha comportat per a l’economia la mà d’obra estrangera i que aquest 
benefici, en cap cas, s’ha vist traduït en un increment dels recursos i serveis públics, que en comptes d’aug-
mentar proporcionalment a la població, han anat a la baixa. Aquest fet ha provocat tensions i recels cap al 
col·lectiu de persones nouvingudes, que en cap cas són responsables d’aquest fet, però que n’han pagat les 
conseqüències. 

Utilitzarem els recursos de què disposem de la manera més eficient i responsable i prioritzarem els serveis 
públics necessaris per al benestar de les persones. Exigir de totes les maneres possibles a les institu-
cions supramunicipals un augment dels recursos i prestació de serveis públics que siguin de la seva compe-
tència en consonància amb la població de Berga.

6. PER UNA CIUTAT INCLUSIVA

Creiem que I'Ajuntament ha de ser el màxim responsable de vetllar per la inclusió i la cohesió social de tots els 
habitants i ha de garantir a tothom l'accés al benestar, sigui quina sigui la seva condició o situació. 

Apostem per una millor atenció a les necessitats específiques dels ciutadans. En aquest punt ens estem refe-
rint especialment a persones amb discapacitats físiques i mentals.

Cal que Berga esdevingui una ciutat de tots i per a tots, permetent a totes les persones el fet de gaudir d'una 
mobilitat sense restriccions i d'un mobiliari i equipament urbà que estigui en òptimes condicions.

6.1. UNA CIUTAT PER TOTHOM

• Treballarem conjuntament amb les entitats i associacions que estan en contacte amb les persones  
amb problemes de discapacitat i salut mental i actuar-hi com a coordinadors.

• D’altra banda, promourem activitats que fomentin la participació de les persones amb discapaci-
tat, superant les perspectives de caire assistencialista i paternalista. 

• Defensarem les accions que promoguin l'autonomia de les persones amb dependència.

6.2. ACCESSIBILITAT A LA CIUTAT

Facilitar els accessos de la ciutat, sobretot al barri vell i a les zones més allunyades del centre (Santa Eulàlia o 
bé la Valldan), optimitzant el servei de transport públic.

7. COL·LECTIVITZEM EL BENESTAR

Hem de posar les bases i treballar en funció de construir una societat justa, igualitària, que no tingui cap espai 
per a les discriminacions i on totes i tots tinguem veu per dir i opinar, i el dret a ser escoltats. Hem d'enfilar 
el camí cap a una societat en què la dona no estigui discriminada pel simple fet de ser dona, sense cap tipus 
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de control sobre el seu cos; enfilar el camí cap a l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o marginació 
social per motius de gènere, raça o procedència social; enfilar el camí cap a la integració i cap a l’apoderament 
de totes nosaltres.

Davant de la invisibilització de les desigualtats de gènere, existents en tots els àmbits de la societat fruit de 
l’opressió patriarcal, cal treball directament des de l’àmbit municipal per aconseguir un trencament amb el 
pensament homogeneïtzador i repensar les relacions acabant amb les desigualtats de gènere, edat, raça, 
capacitació… 

Treballarem per construir marcs que permetin trencar amb la manera actual de concebre el treball, la família, 
la comunitat, les necessitats… i que no són més que la primera pedra per a la construcció d’unes relacions 
socials més justes.

7.1. IGUALTAT SALARIAL I REVALORITZACIÓ DEL TREBALL REPRODUCTIU I DE CURES

• Treballarem per a l’eradicació de la discriminació salarial per raons de gènere i penalitzarem les 
empreses que la duguin a terme.

• Durem a terme campanyes de sensibilització en pro de la visibilització del treball domèstic i de 
cures, implicant grups que hi estiguin treballant, siguin locals o no.

• Promourem xarxes de serveis de cura municipals. En aquest sentit, cal crear, consolidar i organitzar 
una xarxa de serveis municipalitzats de cura (llars d'infants, centres de dia, residències, espais familiars, etc.), 
i dignificar les condicions de les persones que hi treballen.

7.2. APODERAMENT POPULAR 

Treballarem en pro de l'autoorganització de les dones. Apostem per consolidar les estructures existents 
a cada barri (assemblees veïnals) com a model de participació i decisió veïnal, potenciant la participació de 
les dones i assegurant que totes les entitats i col·lectius del barri, així com persones no organitzades, puguin 
participar d'un espai de participació política directa. 

Aquests espais no haurien d’estar organitzades per quotes de representació, sinó que haurien de ser espais 
totalment oberts i plurals. A més, aquests espais han de ser vinculants, és a dir, que siguin els espais de decisió 
per a tot allò que afecti el barri.

7.3. AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT I SENSE TUTELES

En la mesura de les possibilitats municipals, treballarem en contra de la reforma de la Llei de l'avortament i la 
reforma del Codi Penal. Treballarem perquè hi hagi un assessorament correcte i respectuós, no infanti-
litzador, amb les dones i joves que vulguin avortar.

Vetllarem perquè els centres públics ofereixin recursos en relació a l’educació sexual i afectiva (Consulteu el 
punt 5).
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7.4. CAP A UNA EDUCACIÓ INTEGRADORA I EMANCIPADORA

Vetllarem perquè els centres públics ofereixin recursos en pro de la sensibilització i l'educació en la igualtat, 
l’antiracisme, la lluita contra la discriminació, etc. 

7.5. CAP A LA CONSTRUCCIÓ D'UNES NOVES RELACIONS SOCIALS

Aprofundirem en el banc del temps i l’impulsarem a través de la moneda local. Els bancs del temps 
són xarxes d’intercanvi de temps (hora per hora) entre persones que s’inscriuen al projecte amb l’objectiu de 
donar, rebre i compartir el seu temps amb d’altres persones, generalment del seu entorn més proper (veïns i 
veïnes del barri o ciutat). Els bancs del temps són espais de sociabilitat en els quals s’intercanvien habilitats, 
coneixements i serveis puntuals, com ara acompanyaments o petites tasques domèstiques. Cada hora que un 
usuari ofereix a un altre és cobrada pel donant per mitjà d’un taló de temps que ingressa en el seu compte 
corrent d’hores. Aquest capital el podrà fer servir per demanar qualsevol tipus de servei que figuri al llistat del 
seu Banc del Temps.

En aquest sentit, investigarem la viabilitat i treballarem pel desenvolupament de propostes com per exemple 
jornades de treball voluntari per a resoldre qüestions on convergeixen la necessitat de visibilitzar i revaloritzar 
socialment el treball reproductiu i de cures, repensar la mercantilització, posar en pràctica la cooperació i la 
solidaritat. En definitiva, processos que prioritzin la comunitat per sobre de l’individu.
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UN NUCLI ESSENCIAL DE DIGNITAT

Som poble. I volem ser poble. Poble amb dignitat i amb consciència de ser-ho, implicats en la quotidianitat 
del que ens afecta, que és molt, que és tot. Un tot que ens han volgut prendre, que ens volen continuar prenent. 
Un tot que el volem nostre, de tothom. I entre tothom volem aconseguir una ciutat justa i igualitària, inclusiva. 
On tothom tingui consciència de ser poble: infants, dones, gent gran, jovent, persones discapacitades i perso-
nes nouvingudes. On tothom hi participi.

Som poble i volem ser els nostres gestors. Perquè és nostra l'aigua i l'espai públic. I nostres són els 
residus que generem. I volem ser nosaltres els qui decidim sobre els serveis municipals: què fem, quan ho 
fem, com ho fem... i a quin preu ho fem. Perquè els diners del poble són del poble i per al poble. Perquè volem 
alliberar-nos d'un segrest financer que s'ha anat perpetuant fins a esdevenir normalitat.

Som poble i al poble volem viure. Viure i treballar. Viure en habitatges dignes per a tothom, en barris 
estructurats, amb serveis, vius. Sense els espais buits, barris morts, que els especuladors de silencis han 
generat i que cal recuperar per solucionar l'emergència habitacional i donar sortida a la demanda d'habitatge 
dels joves amb mesures com ara la masoveria urbana. Espais que cal convertir en bressols de creativitat de 
l'era postindustrial. Amb mercats i espais de trobada. Amb el petit emprenedor com a principal agent econòmic 
de la ciutat, mimat pels gestors de la ciutat, però col·laborador en la feina de dignificació de l'espai on viu i 
treballa.

Som poble preparat. Observem, llegim i conversem. Fem del coneixement l'eina més important per 
apoderar-nos. Fem de la cultura la destinatària principal del concepte creixement. Créixer en coneixement, en 
un coneixement transversal, compartit, lluny del coneixement adoctrinador i individualista que fomenta l'actual 
sistema i que fa incrementar les desigualtats socials. Apostem per un coneixement que ens dóna consciència 
de poble, d'espècie i ens fa autoconscients de ser part del planeta.

Som poble, poble alegre. Gaudim de la festa però no volem ser simples espectadors. Volem també partici-
par-hi i recuperar els actes socials veïnals que ens cohesionen, les festes que ens connecten amb el cicle de 
la natura, les commemoracions que ens identifiquen com a nació. Reivindiquem la cultura popular. Volem fer 
de l'espai públic també un espai de celebració i dels equipaments de lleure espais dinàmics en què la cultura 
pugui ser compartida.

Som poble amable. I l'amabilitat s'ha de fer visible en el paisatge urbà, amb espais públics acollidors, amb el 
verd com a indicador de qualitat, amb espais de mobilitat serens, de voreres amples, de rodes primes. Sense 
entrebancs, ni fums, ni sorolls, ni vehicles privats ocupant l'espai que és de totes i de tots. Un espai públic que 
sigui punt de trobada, dinamitzador social i dinamitzador econòmic.

Som poble, poble creatiu, i volem fer del creixement personal un dels pilars de la societat futura. Valorem la 
música, el teatre i la dansa. L'expressió gràfica, l'expressió escrita i l'expressió oral. Activitats que ens ajuden 
a formar-nos com a persones, però activitats que cal que compartim per socialitzar el coneixement.
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Som poble sa. Poble que troba la salut més enllà de l'absència de la malaltia en cadascun dels seus habi-
tants, que la contempla com un Estat de benestar comú, compartit i amb tot allò que ens envolta, i que rebutja 
la privatització de la sanitat tot apostant per uns serveis públics, de qualitat i universals.

Som poble actiu, que passeja i corre. Que fa esport i que amb l'esport es cohesiona, conviu i coopera. Un 
esport, però, lluny de la mercantilització i de la competitivitat com a fonament. Un esport per a tothom, font de 
salut i de lleure.

Som poble, poble sobirà. I volem tenir la possibilitat de satisfer les nostres necessitats bàsiques per nosal-
tres mateixos. Volem dotar-nos d'espais on conrear els nostres aliments de manera sana i saludable, de com-
partir experiències, gustos i olors. De compartir llavors, petites mostres de mons futurs millors. De compartir 
fruits, grans resultats d'experiències enriquidores.

Som poble amb empenta, amb energia. Una energia que volem decidir per nosaltres mateixos d'on la 
captem i com la utilitzem. Sobirans energèticament, però amb consciència de fer de l'eficiència, l'estalvi i la 
suficiència la clau de volta del seu ús. Amb consciència que els malbarataments d'avui són deficiències exter-
nalitzades que, tard o d'hora, passen factura.

Som poble i som vius. Vius i amb consciència del fet de saber que formem part d'un sistema planetari finit 
dins del qual hem d'actuar amb humilitat, conscients dels límits d'aquest sistema i conscients del fet que 
sobrepassar-los comporta greus repercussions per a les generacions futures: hipoteques ambientals, socials i 
econòmiques que no tenim dret a deixar en herència. Hem de conviure en harmonia amb l'entorn i minimitzar 
les disfuncions ambientals que generem per obtenir una millor qualitat de vida. Cal reivindicar els espais verds 
que ens envolten i crear consciència dels beneficis col·lectius del verd. Tendir cap al residu zero és avançar 
en aquesta direcció.

Som poble. Un poble actiu que vol fer de l'espai on viu, de l'espai on estudia, on juga i on treballa, de l'es-
pai on estima, on riu i on plora, de l'espai on creix i on envelleix, de l'espai on participa i on comparteix, la 
seva casa. Som poble conscient, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, que avui, des de Berga, continua 
avançant en la construcció d'un país lliure i d'un món més just, socialment i ambientalment.
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