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1. ECTE
PROJ
A Berga necessitem un millor futur. Els darrers anys la
ciutat s’ha encongit i no ha aconseguit situar-se dins el primer cercle de qualitat de la xarxa de ciutats del país. Aquest
repte s’ha d’aconseguir des del treball col·lectiu i sumant per
la ciutat, govern, associacions, empresaris i, molt especialment, la ciutadania. Ha arribat el moment de centrar-nos
en aconseguir tot allò que no hem fet o no hem pensat
ni dissenyat. I ho hem d’emprendre amb ambició i amb
paciència impacient. De manera urgent.
Nosaltres pensem en una ciutat que es fonamenti en tres
eixos principals, connectats amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Perquè és des dels governs locals
des d’on podem construir-nos de manera col·lectiva i des
d’on podem contribuir al benestar, no només de la república catalana, sinó de tot el món. Emmarcarem les nostres
polítiques en el benestar de les persones, en la sostenibilitat a tots nivells i en el progrés econòmic. Sabem i
volem construir, per tant, una ciutat amb una governança que
teixeixi els espais a partir del medi ambient, de la inclusió
social, de l’economia i de la cultura com a constructors de la
pròpia comunitat.
No hem escollit els eixos d’aquest programa a l’atzar, sinó
que creiem que el benestar de les persones és fonamental
pel desenvolupament. Volem treballar perquè des de l’Ajuntament, en la mesura de la pròpia capacitat d’acció, es garanteixi una vida sana i es promogui el benestar per totes les
persones en totes les edats. També considerem fonamental
esmerçar esforços en aconseguir fer de la nostra ciutat una
infraestructura verda, que sigui inclusiva, segura, resilient
i sostenible. I tot això ho hem de fer de la mà del progrés

Pàg.4

econòmic, tot promovent polítiques orientades al desenvolupament, que recolzin les activitats productives, la creació
de llocs de treball decents, l’emprenedoria, la creativitat i la
innovació, i fomentant la formalització i el creixement de les
microempreses i les petites i mitjanes empreses.
D’aquí a uns anys volem poder situar Berga com a nucli de
l’activitat relacionada amb la natura, com un centre on gaudir
de l’entorn però també un lloc on estudiar-lo i valorar-lo.
Berga ha de ser una ciutat de qualitat, intensament relacionada amb el seu entorn i amb la seva gent.
Volem una ciutat amb una activitat comercial, cultural i
esportiva que doni a la ciutadania les eines per viure-hi
i conviure-hi tota la vida. Volem una ciutat que utilitzi la
tecnologia com a recurs de desenvolupament i també com
a facilitadora de la vida diària. Volem una ciutat neta, endreçada, amb jardins cuidats i flors als balcons. Volem una
ciutat ecosostenible. Volem una ciutat cohesionada i amb
projectes compartits. Volem una ciutat oberta a les transformacions. Volem una ciutat en creixement, d’oportunitats i en
la qual els joves es vulguin quedar. Volem una ciutat emprenedora, amb feina i amb activitat econòmica. Volem una ciutat
illusionada i orgullosa d’ella mateixa. En definitiva, volem una
ciutat amb futur.
I tot això només serà així si treballem sumant, fent
pinya, des de les diferències. Perquè tothom és Berga i
Berga serà el que tothom aporti amb generosa col·laboració. Ha començat un temps d’acció per la ciutat. Junts.
Decidits. Sumant. No perdem una altra vegada el tren
del nostre futur.
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1. Berga necessita un millor futur. Volem construir una ciutat
d’oportunitats i per a tota la vida.
2. Som un equip pensat per governar, d’àmbits i
edats diverses.
3. Les persones seran el centre de les nostres polítiques.
4. Necessitem un Ajuntament sanejat. Controlar el deute no
vol dir parar la ciutat. Invertirem de manera intel·ligent. No fer
res surt molt car.
5. Serem persistents en la cerca de finançament extern per
tirar endavant projectes de ciutat.
6. Governarem amb transparència, eficiència i sense
excloure ningú.
7. Farem de Berga una ciutat activa, participativa,
i culturalment plural i dinàmica.
8. Treballarem per una ciutat amb més espais verds i un
entorn de qualitat.
9. Som l’alternativa real al govern actual. Cal començar
un temps d’acció per Berga.
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10. Si volem que Berga sigui una capital de referència
a Catalunya, ara toca Junts per Berga.
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Junts per Berga és una opció de govern de ciutat que
neix partint de la transversalitat i la renovació. I els plantejaments que fem al programa electoral també són renovadors. No creiem en programes electorals extensos i de
lectura complexa sinó en propostes concretes, plasmades
visualment i que constitueixin un exercici de transperència
prèvia. Per això aquest programa parla inicialment de
visió de ciutat, dels nostres grans objectius a llarg ter-

mini com a comunitat. A compartir i a consensuar. També
s’estructura en set grans blocs de polítiques emmarcades
en els tres eixos que ja hem presentat: benestar, progrés
econòmic i sostenibilitat. Cadascun dels blocs planteja
accions a realitzar durant el mandat i també accions a llarg
termini a les quals, juntament amb els projectes estratègics
de ciutat, dedicarem una regidoria. Que el dia a dia no ens
faci perdre el futur.

1 VISIÓ DE CIUTAT
3 EIXOS ESTRATÈGICS
7 GRANS BLOCS DE TREBALL

VISIÓ - PROJECTE DE CIUTAT

CIUTAT
VIVA

CIUTAT
D’OPORTUNITATS

MEDI
AMBIENT

EDUCADORA
I CÍVICA

BON GOVERN

CIUTAT DE LES
PERSONES

SOSTENIBILITAT - PROGRÉS ECONÒMIC - BENESTAR
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4.1 CIUTAT VIVA
Berga necessita recuperar l’essència i la personalitat d’una ciutat activa, participativa i compromesa. Una ciutat on
passin coses cada dia, omplint els carrers de gent i d’il·lusió, amb una oferta cultural i esportiva permanent i diversa, amb el
teixit associatiu i tot el seu potencial humà com a autèntic eix vertebrador.
Proposem un projecte conjunt, amb activitats compartides per a totes les edats en un espai públic agradable, amb
contingut, atractiu i creatiu tothom sigui protagonista, des del jovent fins a la nova gent gran, passant per totes les
famílies i infants de la ciutat, per fer de Berga una ciutat per tothom, més viva que mai. Hi creiem i volem creure’ns-ho.
Propostes de mandat:

Propostes a llarg termini:

1. Ens posarem al servei de les entitats i associacions de
Berga, amb contactes periòdics, suport continuat i cooperació a través de la creació d’una Oficina d’Entitats i potenciant el Banc de Recursos compartit.

1. Treballarem en el Nucli Cultural que formen Sant
Francesc, el Cine Patronat, l’Escola de Música, el Teatre
Municipal, l’Antic Cine Catalunya i el Carrer Major. Volem
que esdevingui l’autèntic nucli cultural d’activitat creativa,
artística i comercial de Berga.

2. Garantirem una oferta variada d’oci, treballant en projectes compartits i intergeneracionals, implantant el Carnet
Jove Local o recuperant Ràdio Berga.
3. Planificarem una programació infantil i familiar continuada
amb projectes com la creació d’espais de joc multigeneracionals, gestionats pel món educatiu i associatiu amb el
suport municipal: una Ludoteca per a totes les edats.
4. Crearem el projecte La Cartellera, agenda conjunta i de
difusió del dia a dia de manera global, coordinada i compartida de tota l’activitat cultural, esportiva, social i empresarial
de la ciutat.
5. Dinamitzarem de manera integral les Festes i Fires de la
ciutat, amb el focus principal posat en la marca Patum, però
també potenciant la resta de festes i fires, amb una programació extensiva i variada a tota la ciutat.
6. Impulsarem el projecte Berga 2020, Ciutat Viva. 52 setmanes, 52 ambaixadors. Un projecte marc per potenciar
l’autoestima i la coneixença compartida de totes les entitats,
clubs, barris i demés grups socials com a protagonistes de
la ciutat, per tal de visualitzar-les i dinamitzar la seva activitat.

2. Construirem un Relat Màgic de ciutat, dirigit principalment als infants per tematitzar el cicle anual estacional
a Berga, i que ens permeti projectar una marca de ciutat
cultural i familiar.
3. Elaborarem un Pla estratègic de l’esport de Berga amb
els principals eixos focalitzats en la creació d’una Escola Municipal d’Esports, un Centre de Natura i en el reconeixement
als nostres esportistes així com també en el foment de grans
esdeveniments esportius permanents a la ciutat.
4. Instaurarem una xarxa d’accions i activitats en l’espai
públic, que dinamitzin de forma continuada espais singulars
com el parc del Lledó, la Font Negra i el conjunt de places
i passejos de la ciutat amb programes col·laboratius i cogestionats per les diferents associacions de veïns i altres
entitats.
5. Promocionarem el patrimoni propi com a vector d’autoestima que permeti, també, incrementar el potencial
turístic de ciutat: l’entorn natural, Queralt, el Castell o el
Barri Vell, juntament amb les personalitats i fets històrics,
i el potencial gastronòmic de Berga i comarca.
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4.2 CIUTAT D’OPORTUNITATS
Berga ha d’esdevenir una ciutat per viure-hi tota la vida, on tothom hi tingui cabuda. És per això que cal promoure
oportunitats per a tothom. Els joves s’han de poder formar, hem de vetllar perquè tinguin l’opció de treballar a la ciutat,
establir-s’hi, formar-hi una família i, d’aquesta manera, arrelar-se a la seva ciutat. Això ho farem treballant conjuntament amb
empreses, negocis, comerços i petits autònoms existents a la ciutat. Paral·lelament caldrà potenciar l’emprenedoria a tots nivells, així com l’establiment i creació de noves empreses, millora del polígon, els eixos comercials, i presentar Berga com una
ciutat per tothom qui busqui qualitat de vida, on la seva feina els permeti fer una part de la jornada mitjançant el teletreball.
Propostes de mandat:

Propostes a llarg termini:

1. Es proposarà la creació d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana per reforçar el teixit comercial local, per
canalitzar les relacions amb l’administració així com també
per ajudar a millorar la seva autonomia. També implantarem
un programa de locals buits, que serveixi per incentivar-ne
l’ús de nou.

1. Crearem un Centre de Empreses per facilitar la feina als
empresaris i emprenedors. També serà un espai destinat a
dinamitzar la reflexió entorn del món de l’empresa, col·laborant amb les entitats empresarials de la ciutat i de la comarca.

2. Teixirem sinergies amb òrgans supramunicipals com
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell
Comarcal, per facilitar la implantació de noves empreses
al municipi i un acompanyament a la internacionalització de
les empreses ja consolidades.
3. Crearem un pla per potenciar la innovació entre els
joves, amb reptes i casos reals d’empreses berguedanes.
Per tal que puguin posar en pràctica els seus coneixements i
puguem retenir-ne talent.
4. Treballarem colze a colze amb les empreses, comerços i
petits autònoms, per facilitar-los el dia a dia, agilitzant els
tràmits i els temps d’espera per obtenir permisos, per tal
que no perdin competitivitat.
5. Impulsarem la campanya Berga Km 0, que faciliti la
implantació de comerços d’aquestes característiques a la
ciutat, especialment al Carrer Major. També incentivarem la
presència de parades amb aquesta denominació al mercat
setmanal per seguir donant-li valor.
6. Fomentarem l’ocupació i la formació per persones desocupades majors de 45 anys, per garantir la seva inclusió en
el mercat laboral.
7. Millorarem els horaris de l’Oficina de Turisme de
Berga per connectar-los a les necessitats de tothom qui
visiti la ciutat i el seu entorn.
8. Redactarem un pla que defineixi quin tipus de turisme
volem i plantejarem i executarem un conjunt d’accions
específiques, tenint en compte les prioritats de la ciutat en
aquest sector.
9. Revitalitzarem la certificació de Destinació de Turisme
Familiar de la qual Berga ja disposa, atorgada per l’Agència
Catalana de Turisme.
10. Treballarem conjuntament amb els sectors d’hostaleria,
restauració, comerç i altres serveis amb potencial turístic per
implantar millores en el servei al visitant.
11. Posarem en marxa un equip de treball que defineixi,
projecti i faci seguiment dels projectes estratègics com
Queralt i el seu entorn o els usos de la fàbrica de Cal Rosal.
Pàg.8

2. Cal definir i posar les bases a un projecte global de
ciutat que permeti ser pol d’atracció de noves famílies,
aprofitant que som una ciutat ben connectada, relativament
a prop de Barcelona i on, gràcies a les TIC, és possible el
teletreball. I, per tant, l’augment de població a la ciutat.
3. Berga té, a escassos centenars de metres, un públic
potencial d’entre 1000 i 2000 persones cada cap
de setmana, que cal atraure’l per donar vida al petit
comerç, a la restauració i a les activitats que s’organitzen.
Cal trobar la manera de connectar la ciutat i el càmping
de manera eficient.
4. Analitzarem si hi ha altres certificacions amb potencial
per Berga i el seu sector turístic (Ciutats i Viles amb
caràcter, esportiu, etc.). Això permetria gaudir d’accions de
promoció i visibilitat tant en àmbit català com a l’exterior.
5. Berga ha de liderar l’obtenció de distintius d’origen i
qualitat agroalimentària de productes berguedans, conjuntament amb la resta de poblacions de la comarca.
6. Revisarem la tributació per les empreses que siguin
més respectuoses amb el medi ambient quan les finances
municipals ho permetin.
7. Treballarem per millorar la xarxa de comunicacions
actual per tal que empreses relacionades amb la Ciència de
dades s’implantin a la nostra ciutat.

4.3 CIUTAT CÍVICA I EDUCADORA
L’educació és un procés que afecta totes les persones en qualsevol moment de la seva vida i en qualsevol lloc i circumstància. Els governs locals són els més propers a la població i és des d’on podem implementar polítiques que, per mitjà de
l’educació, ens ajudin a construir una ciutat millor. És important crear una xarxa educativa de col·laboració amb els centres
educatius per millorar la qualitat i el prestigi del sistema escolar, entès també com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva al llarg de la vida.
Volem apostar per fer de Berga una ciutat educadora en el sentit ampli de la paraula, entenent com a agents educadors no només els centres educatius, sinó també tothom qui forma part del nostre municipi, des de les entitats fins
als mateixos veïns i veïnes.
Propostes de mandat:
1. Implementarem el projecte Escola i Ciutat per treballar
la relació entre els centres educatius de la població i el seu
alumnat, com a mesura de cohesió social i de treball col·lectiu pels objectius compartits: Berga, una ciutat inclusiva.
2. Treballarem conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per solucionar aquells
problemes que afectin tota la comunitat educativa.
3. Realitzarem campanyes de sensibilització per fomentar
el civisme en l’espai públic; l’objectiu és fer de Berga una
ciutat més amable i segura, tant pels berguedans i berguedanes com per les persones que ens visitin. Volem un espai
públic per a tothom.
4. Impulsarem la presència d’agents cívics al carrer; la seva
missió serà la d’informar, la de promoure els bons usos dels
espais compartits, la de cercar la conscienciació d’actituds
de respecte i de comportaments educats, i la d’advertir i
desenvolupar tasques de prevenció de conflictes, si cal.
5. Seguirem impulsant projectes que incloguin totes les
escoles de la ciutat.
6. Potenciarem el Consell d’infants i impulsarem el Consell
d’estudiants per incentivar l’intercanvi de propostes entre
l’Ajuntament i els estudiants a partir de 16 anys.

Propostes a llarg termini:
1. Actualitzarem el Projecte Educatiu de Ciutat per implementar-lo i connectar-lo a la visió de futur que consensuem.
2. Posarem en valor la formació professional encaminada
a les possibilitats del territori. Treballarem conjuntament
amb els centres educatius i les empreses per aconseguir
els Graus Superiors dels estudis que actualment ja se
n’està impartint el Grau Mitjà, posant atenció, també, en la
Formació professional Dual. Així es facilitarà que els joves
que decideixin cursar els graus mitjans puguin finalitzar els
seus estudis a Berga i iniciïn la seva etapa laboral a la ciutat
o a la comarca.
3. Començarem a treballar per construir un itinerari formatiu relacionat amb la restauració del patrimoni festiu,
des de la formació de curta durada, passant per la formació
professional i també la universitària.
4. Vetllarem per una formació permanent a l’abast de
tothom i al llarg de tota la vida. En aquest sentit, a més dels
centres educatius, també es donarà suport a entitats i associacions que treballin amb aquest objectiu.
5. Impulsarem el treball en xarxa amb les universitats
per aconseguir implantar estudis universitaris de curta
durada a la ciutat com optatives, postgraus i màsters. També
treballarem per tal que les universitats a distància gaudeixin
d’instal·lacions i equipaments que facilitin l’accés als estudis
universitaris a la ciutadania. En la mateixa línia, treballarem
per fer créixer l’Exploratori de la Natura i seguir treballant per
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4.4 CIUTAT DE QUALITAT
Berga ha de ser una ciutat amb un entorn de qualitat, això vol dir una ciutat cuidada, neta, amb un bon manteniment i
també segura. No només és tasca del govern, sinó que serà cabdal el civisme i la implicació de tothom per aconseguir-ho.
Propostes de mandat:

Propostes a llarg termini:

1. Implementarem un pla de gestió i manteniment de la
via pública, parcs infantils, voreres i espais verds que garanteixi un estat òptim i de qualitat de tot el nostre entorn.

1. Implementarem i desenvoluparem un Pla de Mobilitat
sostenible que millori la circulació de vehicles i vianants,
mitjançant senyalització horitzontal, marcatge de camins
escolars, passos de vianants, llocs d’interès i carrils bici.

2. Consolidarem un sistema de gestió i manteniment de
tots els edificis públics, per optimitzar els seus usos i
recursos, assegurant així el correcte funcionament i el seu
bon estat.
3. Augmentarem i potenciarem l’enllumenat públic en determinades zones de la ciutat, per tal de millorar la qualitat
i la seguretat ciutadana.
4. Resoldrem i desenvoluparem els Plans Parcials Urbanístics pendents per a la millora de la qualitat urbana i veïnal, i
per una projecció enriquidora de la ciutat.
5. Crearem un pla d’acció urgent per operar en tots aquells
edificis fora d’ús i en estat precari que presenten un perill
per la seguretat ciutadana. També impulsarem l’aprofitament
sostenible del sòl fora d’ús, en aparcaments i espais verds.
6. Recuperarem les eines de participació ciutadana
per tal que es puguin informar i notificar les incidències, no
només de la via pública sinó de la ciutat en general.
7. Vetllarem i ajudarem en el compliment de la normativa del
manteniment de façanes i edificis, amb incorporació d’Art
urbà, especialment en zones concorregudes. Cal millorar el
manteniment i l’impacte visual de la ciutat.
8. Promourem un Pla Local de Seguretat que estructuri
les actuacions diàries sense perjudici de les emergències
sobrevingudes.
9. Posarem sobre la taula la instal·lació de noves càmeres
de seguretat per les zones amb més risc de patir robatoris.
10. Treballarem per incrementar la plantilla d’Agents de
Policia Local que permeti donar més servei a la ciutadania.
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2. Redactarem un Pla d’acció del Barri vell, que permeti
un encaix de la normativa a les necessitats dels locals antics
per fomentar i afavorir l’emprenedoria comercial, l’oci
i la restauració.
3. Crearem un concurs d’idees arquitectòniques pel desenvolupament urbanístic, i la gestió d’infraestructures de la
ciutat, que ens permetrà visualitzar l’estructura de futur i així
construir una ciutat de qualitat.
4. Crearem nous espais verds que incloguin zones enjardinades, arbrat i de gaudi familiar, amb la finalitat que la ciutat
esdevingui una infraestructura verda integrada en el territori.
5. Impulsarem una Junta Local d’Emergències per generar
un Pla d’actuació global perquè tots els serveis actuïn de
manera conjunta.

4.5 CIUTAT DE LES PERSONES
El benestar de les persones és fonamental per construir-nos com a societat. I no només ha d’esdevenir un eix de
treball sinó que ha d’impregnar totes les polítiques que porti a terme un ajuntament. És important afrontar els reptes
relacionats amb la salut i la salut pública així com també treballar per una ciutat que defensi la inclusió i la cohesió social
com a base del seu desenvolupament. Aquest bloc és l’únic del programa que no parla d’accions de mandat i accions a llarg
termini, perquè considerem que les mesures que proposem s’han d’implementar tan aviat com sigui possible.

4.5.1 SALUT
1. Vetllarem per tal que l’Hospital de Berga faci una transició ordenada al nou ens gestor que sigui el més ràpida
possible, i sense que es descuidin les inversions necessàries
en equipaments tecnològics i en recursos humans, mentre
no es faci efectiu el traspàs.
2. Vetllarem per assegurar el lideratge de la representació
del territori en la presa de decisions en el nou ens gestor
de l’Hospital. Incidirem especialment en el compromís pel
manteniment i consolidació de les especialitats necessàries
per garantir una millor atenció a les persones, en la reducció de les llistes d’espera, i en la garantia d’un finançament
futur suficient que permeti dotar l’Hospital de l’estructura
indispensable per al bon funcionament.
3. Farem les gestions necessàries per impulsar convenis
amb universitats i altres centres educatius, per disposar
d’estudiants de medicina i d’infermeria a l’Hospital.
4. Treballarem en xarxa amb els professionals i els
centres de salut per crear campanyes d’educació i sensibilització, com el coneixement de l’ús dels actuals sistemes
de cardioprotecció, consells sobre com gaudir d’una dieta i
d’hàbits saludables, o accions per prevenir drogodependències, problemes de salut escolar, malalties de transmissió
sexual, embarassos no desitjats, entre d’altres.
5. Reforçarem el servei de supervisió dels menús escolars i
dels àpats a domicili per la gent gran.
6. Definirem un projecte de xarxa per treballar amb les
entitats i associacions dels camps de la salut mental i de la
diversitat funcional.

4.5.3 INCLUSIÓ I
COHESIÓ SOCIAL
1. Actualitzarem el Catàleg de Serveis Socials i en farem
difusió. Cal que la ciutadania conegui els serveis que se li
ofereixen especialment en aquest àmbit.
2. Vetllarem per un bon funcionament dels projectes
existents, treballant de manera col·laborativa amb el
Consell Comarcal.
3. Vetllarem pel suport i atenció a les persones en situació
de dependència i a les seves famílies i persones cuidadores. Cal treballar per garantir el dret a l’autonomia personal.
4. Posarem un telèfon d’atenció per gent gran per
ajudar-los a fer els tràmits amb l’administració. Seguirem
apostant pel servei de teleassistència pel qual totes
les persones grans se sentin i estiguin ateses en
qualsevol emergència.
5. Treballarem conjuntament amb les entitats i associacions amb finalitats socials per tal que puguin desenvolupar les seves activitats amb el suport de l’Ajuntament i amb
unes mínimes garanties de finançament.
6. Vetllarem per garantir la igualtat real de drets i
oportunitats entre persones. De manera més específica,
treballarem pel respecte a la diversitat sexual i de gènere
posant especial atenció en els col·lectius LGTBI.
7. Impulsarem polítiques d’igualtat i serveis d’informació i
atenció amb l’objectiu d’erradicar les violències o discriminacions per raó de gènere o per raó de diversitat sexual.
8. Impulsarem mostres culturals de les diferents comunitats que viuen a Berga per potenciar l’intercanvi i la diversitat.

4.5.2 SALUT PÚBLICA

9. Treballarem amb les persones grans perquè participin
activament en la presa de decisions en tots els àmbits.

1. Revisarem i actualitzarem el cens d’animals domèstics
i realitzarem campanyes de divulgació per una tinença
responsable d’aquests animals.

10. Redactarem un projecte per detectar la demanda de
pisos amb serveis per la gent gran i poder-ne valorar la
implementació futura.

2. Aplicarem tècniques d’anticoncepció per controlar
les colònies de coloms i així evitar-ne la captura i el sacrifici. També realitzarem un control exhaustiu de les plagues
de rates i d’altres animals no desitjables.
3. Implementarem un sistema d’identificació dels gossos
per mitjà de l’ADN, per eliminar el problema dels excrements
a la via pública. Per altra banda, elaborarem un protocol per
animals perduts i abandonats.
4. Construirem el col·lector de la Rasa dels Molins
sud, un projecte llargament reivindicat i que encara no
s’ha executat.
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4.6 BON GOVERN
És fonamental que les actuacions de l’administració es basin en els principis del Govern Obert. Cal que les actuacions
de l’Ajuntament siguin realitzades amb transparència, fent que la informació pública es publiqui de manera comprensible i accessible pel ciutadà, i gestionant correctament el seu dret d’accés a aquesta informació. També és
fonamental treballar per un bon govern, garantint el comportament ètic de l’administració així com també impulsant eines i
processos que garanteixin la qualitat dels serveis que s’ofereixen.
En l’àmbit de la participació ciutadana cal seguir treballant en la promoció de processos de participació, en la millora dels
canals que ho facilitin, i en la promoció de la innovació participativa i democràtica. I finalment, però molt rellevant, cal impulsar el canvi cultural que contribueixi a fer que l’administració sigui realment permeable a la societat.
Nosaltres ens comprometem que les nostres pràctiques a l’Ajuntament es basin de manera general en els principis
de l’ètica, la transparència i l’eficiència. I ens comprometem a treballar per fer el canvi tecnològic que l’Ajuntament encara
no ha fet, i que facilitarà totes les accions necessàries per a un Govern Obert.
Propostes de mandat:

Propostes a llarg termini:

1. Impulsarem l’ús de taules i consells com a vertebradors
de la col·laboració entre la ciutadania i l’Ajuntament a
l’hora d’implementar polítiques.

1. Implementarem eines TIC per millorar la gestió dels processos interns que facilitin i ajudin els treballadors públics
en la consecució dels objectius establerts.

2. Adoptarem un Codi de conducta i de bones pràctiques
pels membres de la corporació fonamentat principalment
en la responsabilitat envers el bé comú, la centralitat de les
persones i els criteris d’objectivitat i imparcialitat.

2. Impulsarem una aplicació per mòbils que permeti
connectar la ciutadania amb l’Ajuntament. Ha d’incloure des
d’una agenda d’actes personalitzada en funció del perfil personal, una eina per informar de deficiències de la via pública,
la participació ciutadana en consultes o enquestes i realitzar
avisos en cas d’emergència.

3. Revisarem la Carta de serveis per tal de permetre que la
ciutadania conegui les prestacions que ofereix l’Ajuntament,
hi pugui accedir amb facilitat i pugui conèixer-ne el resultat
amb una avaluació periòdica.
4. Millorarem l’administració electrònica actual amb una
bona plataforma de tramitació, ampliació de la carpeta del
ciutadà, i altres eines que millorin les possibilitats de la ciutadania de participar en la presa de decisions.
5. Incentivarem la cerca de finançament de les administracions, amb atenció als Fons europeus, així com també
el patrocini i el mecenatge que ens permetin tirar endavant
els projectes de ciutat. Assegurant un sanejament de les
finances.
6. Implementarem un telèfon d’atenció a la gent gran, per
facilitar-los l’accés i la realització dels tràmits. En la mateixa
línia, posarem en servei un punt d’accés de tràmits al carrer per aquelles persones que no disposin de l’equipament
necessari per realitzar alguns tràmits.

Pàg.12

3. Renovarem la pàgina web de l’Ajuntament per tal de facilitar l’accés a la informació, serveis i tràmits que s’ofereixen
4. Impulsarem la xarxa nacional i internacional d’intercanvi
d’experiències com a catalitzador del creixement de la ciutat.
5. Impulsarem un pla de digitalització de la ciutadania perquè es disposin de totes les eines necessàries per relacionar-se electrònicament amb l’administració.

4.7 MEDI AMBIENT
Una ciutat sostenible mediambientalment i energèticament autosuficient és senzillament imprescindible si volem
garantir el futur de les noves generacions. Volem pensar la ciutat com a infraestructura verda.
Propostes de mandat:

Propostes a llarg termini:

1. Implementarem una fiscalitat verda, revisant l’Impost de
Tracció Mecànica: ampliarem l’actual bonificació del 75%
dels vehicles elèctrics als vehicles amb etiqueta ZERO. Els
vehicles amb etiqueta ECO gaudiran d’una bonificació del
15%. Els vehicles amb etiqueta ZERO, gaudiran de gratuïtat
a la zona blava.

1. Volem aconseguir el 100% de consum d’energies renovables en els edificis públics que depenen directament
de l’Ajuntament instal·lant, entre d’altres, plaques solars per
la generació d’energia elèctrica. Incentivarem i facilitarem
aquest objectiu en habitatges, empreses i locals comercials.

2. Incentivarem la instal·lació de sistemes d’autoproducció energètica, reduint l’IBI d’aquells immobles que n’acreditin la seva instal·lació.
3. Prioritzarem la sostenibilitat i la reducció de residus
en tots els àmbits: reduirem els plàstics que es generen a
les festes organitzades per l’Ajuntament, al petit comerç,
entitats, a les empreses, i a nivell particular. Amb formació,
estudiant casos d’èxit i proposant alternatives.
4. Treballarem per recuperar el control de la gestió de
l’aigua del municipi. Caldrà realitzar una auditoria i escollir el
millor model de gestió.
5. Un cop implementat el porta a porta, cal treballar juntament amb el Consell Comarcal per aconseguir la valorització
de la fracció orgànica i la creació d’una planta de valorització de residus.
6. Ens cal una ciutat més verda, amb més flors. Treballarem
perquè Berga sigui reconeguda com una Vila Florida.

2. Canviarem l’actual bus urbà de gasoil, per un vehicle
híbrid. Menys contaminant. Quan calgui renovar la flota
de vehicles municipals, el criteri mediambiental haurà de
ser determinant.
3. Treballarem per tal que la neteja viària de la ciutat es
realitzi amb aigües pluvials, en lloc d’aigua potable com es
fa avui en dia.
4. Projectarem Berga com a Ciutat Verda, respectuosa amb
el medi, i perfectament integrada amb el seu entorn. Volem
ser líders comarcals en la generació d’energia verda
municipal, per tal que aquesta ajudi a finançar nous serveis
per la ciutadania.
5. Instal·larem més punts de càrrega públics per vehicles elèctrics públics, que formin part d’una xarxa global a
escala comarcal, provincial i de país per tal que qualsevol
persona en pugui fer ús. Farem punts de càrrega ràpida (30
minuts) i no només de càrrega mitjana (8h).

7. Impulsarem la inclusió de la Serra de Queralt dins la xarxa d’espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i natural
de la Diputació de Barcelona. Volem fomentar-ne l’ús públic
des de l’educació ambiental, amb un equilibri entre la preservació del patrimoni integral i el desenvolupament econòmic
de la població.
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1. Iniciarem els tràmits per tal que les peces de la Patum
siguin reconegudes com a bé moble, i així poder accedir
a més línies de finançament per la seva protecció.
2. Enjardinarem la rotonda i arreglarem les illetes verdes
del Passeig de la Pau, de la Font del Ros i revisarem la resta.
3. Substituirem les torretes malmeses de davant el
Pavelló de Suècia.
4. Netejarem els cartells de les Voltes a la plaça Viladomat, davant la biblioteca i altres indrets de la ciutat.
5. Taparem les pintades del carrer dels Banys i de l’entrada sud del parc del Lledó.

6. Revisarem i pintarem les tanques dels parcs infantils
que estiguin malmeses.
7. Realitzarem una neteja a fons de la zona dels berenadors de la Font Negra.
8. Netejarem la vegetació que envaeix els carrers de la
urbanització Balcó del Berguedà.
9. Retirarem la tanca metàl·lica que hi ha al jardí del costat del transformador del barri de Santa Eulàlia.
10. Pintarem els passos de vianants que calen a la cantonada dels carrers Falzilles i Lluís Millet.

Durant els primers mesos del mandat, també
treballarem per realitzar les següents accions:
• Retirarem els capçals en desús dels contenidors soterrats de la Plaça del Forn i del Passeig de la Pau.
• Repararem el terra del parc infantil de Santa Eulàlia.
• Repararem la vorera del davant de l’antic economat de
Cal Rosal.
• Posarem una barana més segura a la pujada del
Carrer Muntanya.
• Regularem el pas de vehicles i transformarem en zona
peatonal el camí de Sant Bartomeu, de l’església al Passeig dels Abeuradors, exceptuant els treballs agrícoles.
• Il·luminarem correctament el pas soterrat entre la Plaça
Major i el Carrer Pere Camps a La Valldan.
• Posarem il·luminació a l’enllaç entre l’accés al Parany i
els Pedregals.
• Ampliarem la vorera de davant l’edifici del Bell Esguard.
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• Senyalitzarem les zones d’aparcament al Carrer Pietat.
• Repararem la barana del davant de la Rectoria.
• Farem accions per erradicar l’incivisme als voltants
de l’antiga discoteca Menfis.
• Revisarem l’arbrat d’algunes zones de Casampons
per facilitar el pas de vianants.
• Farem passos de vianants a la cruïlla dels carrers
Ramon Vinyes i Pedregals.
• Establirem un horari d’obertura i tancament del parc
de Lledó.
• Treballarem en el manteniment dels jardins del Parc
de les Aubes.
• Senyalitzarem el nom dels carrers Josep Maria Badia
Sobrevias i Joan Oliver. I revisarem la resta de carrers
i places de la ciutat on hi hagi aquesta mancança.

.6 SOM
EQUIP
La candidatura de Junts per Berga ha estat creada des
de l’equip i per l’equip. Un grup de persones de perfils
diversos que han treballat tant en el sector públic com en el
sector privat i que acumulen molta experiència en els seus
àmbits.
El nostre és un equip a punt per governar. Totes i cadascuna de les persones que integren la llista han estat pensades per treballar unes àrees determinades si la ciutadania
decideix que siguem el govern de la ciutat.
No creiem en llistes homogènies i per això sabem que junts,
des de la diversitat, som un equip més fort, cohesionat, amb

infinitat d’oportunitats i d’idees per treballar i construir un
projecte de ciutat plural, transversal, i de futur pensat per a
tothom.
Fa mesos que treballem des de l’optimisme i amb la
màxima il·lusió per a fer de Berga la ciutat que volem:
viva, d’oportunitats, cívica i educadora, de qualitat, inclusiva, cohesionada, amb un govern transparent i pròxim i
responsable amb el medi ambient.
Ara toca futur. Ara toca Junts per Berga.

LA CIUTAT QUE VOLEM
Amb activitat esportiva, cultural,
associativa, comercial...

D’oportunitats
i amb futur

Responsable amb
el medi ambient

Cívica
i educadora

De qualitat, amb espais públics de primera,
segura i on les persones en siguin el centre

On tothom
se'n senti part

Gestionada per un govern
proper i eﬁcient
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JUNTSPERBE RGA.CAT

VOLEM QUE BERGA
SIGUI UNA CIUTAT
AMB FUTUR
I DE FUTUR.

#SabataAlcalde

Segueix-nos a:

