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Estratègia Berguedana 2030
Taller amb professionals i experts
Acta de la sessió
Data: 19 de maig de 2021, 12:00 – 14:00h
Participants (18 persones):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agustí Camps, Hospital de Berga
Aleix Villegas, embassament de la Baells – Agència Catalana de l’Aigua
Anna Vegas, Oficina Local d’Habitatge de Berga – Brg Progrés
Belén Herrero, Servei d’Intervenció Especial
Carme Obradors, Càritas Berga
Conxita Medina, CAP Berga - Institut Català de la Salut
Eva Sanchez – Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Francesc Puig, Biblioteca de Gironella
Josep Maria Capdevila, Cos d’Agents Rurals
Lluïsa Montes, Servei de Primera Acollida – Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial
Maite Gorriz, Inspecció d’Educació (Departament d’Educació)
Maria Gracia, Federació de Comerç del Berguedà
Montse Rota, Cambra de Comerç de Barcelona – El Berguedà
Neus Piniella, Associació d’Empresaris del Berguedà
Oriol Barat, Universitat Autònoma de Barcelona
Queralt Ambrós, Biblioteca de Puig-reig
Ramona Vall-lamora – Consorci Normalització Lingüística
Vanesa Chirveches – Esports de l’Alt Berguedà

Dinamitzadors:
•
•

Joan Frígols, Momentum Lab
Xavier Sabaté, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

Suport:
•
•

Roser Prat, Consell Comarcal del Berguedà
Marta Subirana, Consell Comarcal del Berguedà

Objectius
-

Donar a conèixer els treballs de l’Estratègia Berguedana 2030
Recollir aportacions sobre els grans potencials i reptes del territori pels propers anys
Recollir propostes de mesures i prioritats per a l’Estratègia Berguedana 2030
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Hora

Acció

Desenvolupament acció

12:00

Obertura de la
sessió

Benvinguda institucional:
Abel Garcia – Conseller de Participació del Consell Comarcal

12:10

Presentació del
funcionament
de la sessió

Presentació dels treballs realitzats en el marc de l’Estratègia. On som? Presentació
dels 4 eixos de l’estratègia
Joan Frígols – Momentumlab.

12:40

Dinàmica
deliberativa

Després d’una primera seqüència de presentacions i proves amb el panell interactiu,
els participants van indicar, per cada un dels 4 eixos de l’estratègia:
-

Punts forts i potencials de la comarca
Prioritats per a la nova estratègia

13:15

Exercici final

Cada participant podia fer una frase de tancament, continuant la frase “L'estratègia
Berguedana 2030 serà un èxit si...”.

13:45

Tancament

Agraïment de la participació, propers passos en l’elaboració de l’Estratègia
Roser Prat – Consell Comarcal del Berguedà

13:50

Fi de la sessió
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Aportacions realitzades durant la sessió:
L’exercici sobre l’estratègia Berguedana 2030 va recollir les següents aportacions (s’indiquen
amb negreta aquelles que van obtenir més suports durant la dinàmica):

Un Berguedà socialment just
Punts forts i potencials de la comarca
•
•
•
•
•

El Berguedà gaudeix d’aliments de proximitat
Permet fer activitat física amb baix cost
Ruralitat
Permet abordar els problemes socials amb més celeritat
Compta amb serveis que vetllen pels drets de les dones (SIAD - SIE) i una bona xarxa
per a l'abordatge de les violències masclistes

Prioritats per a la nova estratègia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No crear nous habitatges abans de rehabilitar els cascs antics dels nostres municipis,
i recuperar els habitatges de les colònies industrials com habitatges socials
Crear més habitatge assequible
Impulsar una agenda cultural, lúdico, esportiva única, sovint la població se li escapa
la oferta que hi ha per no tenir una eina que ho aglutini tot
Oferta formativa coherent i sostenible, amb estudis de grau superior i estudis
universitaris per atraure jovent a la comarca
Cartera amplia de serveis diagnòstics i terapèutics
Augmentar la capacitat d'identificar la pobresa i fer-hi front
Incentivar el consum local i de proximitat
Crear xarxa des de la prescripció mèdica en l'activitat física
Fidelització professionals sanitaris a la comarca
Crear més oportunitats per col·lectius vulnerables
Fomentar la participació dels joves en l'àmbit social

Un Berguedà pròsper
Punts forts i potencials de la comarca
•
•
•
•

Sector agroalimentari
Atractiu turístic: turisme rural i agroturisme
Fidelitat institucional
El territori permet diferents activitats esportives de muntanya

Prioritats per a la nova estratègia
•

Digitalització de la comarca (fibra òptica i 5G a tots els municipis) per afavorir el
treball a distància per atraure nous habitants
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioritzar el Polígon Industrial d'Olvan per disposar de sòl Industrial i atraure
empreses i generació de llocs de treball
Trobar el punt d’equilibri entre prosperitat i sostenibilitat
Potenciar el sector primari per preservar el caràcter rural del territori
Afavorir el relleu generacional en el comerç, digitalitzar-lo i federar-lo
Atraure noves empreses a la comarca, sostenibles, d'alt valor afegit i que ajudin a la
retenció de talent a la comarca.
Afavorir la formació dual: convenis de col·laboració i pràctiques
Atraure o retenir talent professional i potenciar l’emprenedoria
Resoldre la problemàtica de la incineradora
Generar ocupació de qualitat
Potenciar la indústria a través dels residus generats - innovació i economia circular
Potenciar els clústers empresarials del Berguedà (aliances de col·laboració)
Potenciar la innovació i centres tecnològics que facin possible la convivència d'una
comarca verda, turística i industrial

Un Berguedà sostenible
Punts forts i potencials de la comarca
•
•
•
•

Entorn: paisatge, fauna i flora amb un elevat atractiu
Comarca amb recursos naturals i forestals (fusta, bolets...)
Espais naturals protegits
Recollida residus porta a porta

Prioritats per a la nova estratègia
•
•
•
•
•

Trobar l'equilibri entre atractiu turístic i massificació: establir unes taxes de capacitat
turística i regular l’accés als espais naturals i el lleure a la natura
Crear una xarxa potent de transport intracomarcal i fora comarca
Apostar fort pel porta a porta - campanyes sensibilització, pedagogia... i avançar vers
el residu zero (reduir la generació de residus)
Aposta per la recollida selectiva, mantenir els nivells de reciclatge, però buscar
sistemes més eficients i rendibles per a tota la comarca.
Polítiques per afavorir la transició ecològica

Un Berguedà en xarxa
Punts forts i potencials de la comarca
•
•
•

Procés de fusió entre les dues entitats que ofereixen serveis a les persones amb
discapacitat. S'ha donat una resposta conjunta al territori: bona referència
Fort sentiment de pertinença
Comarca amb poca població
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Prioritats per a la nova estratègia
•
•
•
•
•
•

Cal crear taules de treball conjuntes
Que es tingui en compte i es valori l’opinió de les entitats que són les que estan
treballant directament a peu del canó, abans de crear les estratègies
Garantir el retorn dels processos participatius
Coordinació entre àmbits territorials en la prestació de serveis i equipaments:
poblacions properes, entres institucions de diferent escala...
Credibilitat de la participació - en tots els nivells: des de l'administració impulsora i de
la ciutadania
Treball en xarxa entre entitats i coordinació entre institucions i agents

L’estratègia Berguedana 2030 serà un èxit si...
...s'aposta de manera ferma per la promoció econòmica de la comarca
...els polítics s'ho creuen i aporten recursos i pressupost per complir els objectius
...creiem en els recursos propis de la comarca (matèries primeres, indústria...), i els
optimitzem per fer coses bones
...Si es té en compte les visions i propostes dels sectors econòmics com a aportadors
d'experiència, vivències i coneixement professional.
...aconseguim revertir el procés d'envelliment de la comarca i les fugues de talent del
Berguedà
...oferim una bona oferta cultural tant pels de casa com pels visitants
...s'aconsegueix l'equilibri territorial: fidelitat institucional i bones polítiques
...som capaços de definir l'objectiu de comarca
...som flexibles i permetem que es puguin fer coses noves més enllà de regulacions i
impediments (colònies)
... els objectius són viables i coherents.
... si es posa la vida al centre enlloc de l'economia.
... si es treballa amb la interseccionalitat.
..som generosos i anem tots en una sola direcció per assolir l'objectiu que ens marquem
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Imatge de conjunt del panell interactiu
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