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Estratègia Berguedana 2030
Taller amb ciutadania (I)
Acta de la sessió
Data: 24 de maig de 2021, 17:30 – 19:15h
Participants (9 persones):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oscar Garcia pertusa, Associació Companyia de jocs anònima
Josep VM, Club Bàsquet Puig-reig
Hèctor Aranda, Grup de Defensa de la Natura del Berguedà
Montserrat Soler Badia, Òmnium Berguedà
Joan Boix, Cambra del Berguedà
Dolors Grau, Exploratori de recursos de la natura de l'UPC
Ferran Canudas, Grup de Defensa de la Natura del Berguedà
Martina Sales
Carme Padrós, Agència de Desenvolupament del Berguedà

Dinamitzador:
•

Xavier Sabaté, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

Suport:
•
•

Rosa Pujols, Consell Comarcal del Berguedà
Roser Prat, 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

17:30

Obertura de la
sessió

Benvinguda institucional:
Rosa Pujols – Gerent del Consell Comarcal

17:40

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
Xavier Sabaté – Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

17:45

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

18:50

Exercici final

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

19:10

Tancament

Agraïment de la participació, propers passos en l’elaboració de l’Estratègia

19:15

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
•
•
•
•
•

Societat civil activa i entitats socials dinàmiques, potents i implicades
Salut i benestar: Tenim un gran entorn natural
Productes de proximitat de gran qualitat, amb varietat de productes locals
Teixit educatiu potent, almenys fins a batxillerat i graus
Sistema de salut totalment públic

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

Resoldre la manca d'habitatge assequible i impulsar l'habitatge social i cooperatiu
Oferir oportunitats de formació superior per als joves
Lluitar i sensibilitzar contra el malbaratament alimentari
Augmentar el pressupost social de les institucions comarcals, per disposar de més
recursos públics per a persones d'exclusió social
Combatre la precarietat laboral
Prevenir el risc de convertir el Berguedà en una nova Cerdanya (segones residències,
pobles fantasma...)
Oferir incentius al professorat de centres educatius per millorar la motivació
Evitar la fuga de talents
Integrar als nouvinguts, alguns "expulsats" de l'àrea metropolitana

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

Productes alimentaris de qualitat reconeguda
Patrimoni de les colònies industrials (tot i que és impossible recuperar-les totes)
Elevat ventall de recursos naturals

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

Millorar la cobertura digital
Potenciar la compra pública responsable: de proximitat i productes ecològics
Recolzar la petita pagesia com a sector estratègic clau de la comarca
Potenciar una indústria potent, recuperant múscul industrial a través de nous espais
per a la indústria, com el nou polígon d’Olvan
Impulsar l'emprenedoria
Posar en valor el capital de la comarca
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitar la legislació per la creació i impuls de nous projectes agroecològics
Superar "l'època daurada" de la indústria tèxtil i la mineria
Evitar "vendre" la comarca a la 2a residència
Facilitar i motivar la creació d'espais de cooperació entre entitats de la comarca
Recuperar només les colònies industrials més rellevants
Abandonar la "mentalitat" colonial que té part de la població
Potenciar les cooperatives de treball amb una visió de transformació social
Impuls d'obradors compartits entre petits productors dels pobles
Apostar pel decreixement turístic

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

Exemple d'aprofitament de biomassa forestal
Espais naturals en bon estat
El porta a porta ha ajudat a conscienciar a la població
Exemple d'un model cooperatiu de producció energètica renovable (Saldes)
El Berguedà, comarca autosuficient en productes agroalimentaris, amb empreses
agroalimentàries que aposten pel segell ecològic
Tenim empreses que estan aplicant el segell de Biosphere
El Berguedà podria ser autosuficient energèticament (biomassa, solar...)

Prioritats per a la nova estratègia
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Impulsar les energies renovables al conjunt de la comarca i especialment a la ciutat
de Berga, per exemple amb sistemes energètics cooperatius i renovables com la
Cooperativa energètica Pedraforca.
Reforçar i promoure el transport públic (El servei no ha millorat en dècades!)
Combatre la desaparició de camins ramaders històrics i tradicionals respectant la
ramaderia transhumant
Focalitzar els esforços per l'arribada del tren a Berga
Projecte per transformar la línia de tren de Sallent en un servei de viatgers: aprofitar
l'oportunitat actual del tancament de les mines de potassa a Sallent
Fomentar els espais naturals protegits tot moderant el turisme esportiu i de natura
per evitar impactes per massificació, per exemple limitant els accessos a espais
naturals vulnerables amb ecosistemes fràgils
Debat obert sobre el futur de la C-16: entre buscar alternatives al desdoblament, o
apostar per la C-16 com a via per connectar amb Tolouse
Planificar un decreixement en la producció i consums de materials
Compra pública de vehicles elèctrics compartits pels petits municipis de la comarca
Sensibilització a la població local d'una mobilitat més sostenible sobretot a Berga
Compra pública de productes de proximitat (petita pagesia de la comarca) i ecològics
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•
•
•
•

Valoritzar el paper de la ramaderia i agricultura en la preservació del paisatge
Impulsar bancs de terres per facilitar l'accés a la terra de la pagesia
Prohibir l'ampliació de pistes d'esquí per manca de viabilitat
Dignificar el polígon de la Valldan

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

Societat civil activa que respon a les amenaces del territori, amb elevada capacitat
de mobilització
Elevada estima pel territori

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

Incrementar la transparència a les institucions, per exemple, amb el porta a porta,
per incrementar la confiança en les institucions
Unitat comarcal
Impulsar consultes populars sobre el futur de la comarca i sobre grans projectes
comarcals
Treball en xarxa públic-privat
Augmentar la credibilitat en el propi territori
Debat públic sobre la candidatura olímpica 2030
Debat obert sobre la incineradora de Cercs

L’estratègia Berguedana 2030 serà un èxit si...
...aconseguim captar generacions més joves que visquin i treballin al Berguedà (aprofitar la
pandèmia com a oportunitat, oferint habitatge, qualitat de vida, treball digne...)
...creiem en nosaltres mateixos!
...anem una mica més units
...aquest procés participatiu es posa a la pràctica
...afavorim la diversitat territorial del Berguedà, la cohesió territorial i les sinergies entre tots
els territoris
...les administracions públiques serveixen els interessos de la població i s’escolta a la
ciutadania i a la societat civil
...ens mirem el futur amb optimisme, amb mirada llarga i perspectiva de futur
...no ens quedem només amb el que marquin les institucions, i obrim a la resta de la ciutadania
...es mantenen canals de participació directes amb entitats i agents clau de la comarca
...hi ha voluntat del territori per tirar endavant
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Imatge de conjunt del panell interactiu
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