COMUNICAT DE PREMSA

DECIDIM BERGA comparteix la filosofia (la política feta de baix a
dalt) i els objectius (la República Catalana) del moviment Primàries
Catalunya (PC). Per això els dos grups teníem interès en sumar
forces i treballar plegats. Però una qüestió de temps no ha fet
possible que DECIDIM BERGA ens integrem dins de Primàries
Catalunya, ja que el calendari establert per PC ens hagués obligat a
fer l’elecció de la llista berguedana massa aviat, la qual cosa hauria
impedit que més gent hi participés i pogués presentar-s’hi per optar
a ser-ne candidata. Així, atès que per a DECIDIM BERGA l’obertura i
la democràcia interna són aspectes fonamentals, hem preferit fer bé
les coses i continuar fent el nostre propi camí com a grup
independent, tot mantenint, però, la voluntat de col·laboració amb
Primàries Catalunya en tot allò que ajudi a avançar el nostre país.
DECIDIM BERGA és un espai en el qual participem ciutadanes i
ciutadans de sensibilitats diverses, PERSONES capaces de SUMAR
esforços i no sigles per a assolir un objectiu comú: BERGA, sense
deixar de treballar al mateix temps per la República Catalana.
La nostra raó de ser és, doncs, IMPULSAR UN CANVI mitjançant el
protagonisme del ciutadà tot i establint un procés obert de
participació que permeti situar la DEMOCRÀCIA en el centre de
l’activitat política. Entenent la democràcia com una expressió civil
indiscutible que ens relliga amb les principals tradicions polítiques i
democràtiques contemporànies.
DECIDIM BERGA triarà els integrants de la seva candidatura
mitjançant un procés electoral obert de primàries que garanteixi la
participació de l’espectre més ampli possible de ciutadanes i
ciutadans per seleccionar tots i cadascun dels aspectes de la

candidatura de manera personal i directa. Per això, CONVIDEM a
tots els berguedans i berguedanes interessats a participar d’aquest
projecte a inscriure’s a DECIDIM BERGA a través de la nostra pàgina
web
decidimberga.cat
o
enviant
un
mail
a
decidim@decidimberga.cat
. Les persones que s’inscriguin abans
de dissabte 13 d’abril tindran, a més, la possibilitat de prendre part
en les primàries internes que farem diumenge 14 d’abril, votant i -si
ho desitgen- com a candidates. A les primàries internes del dia 14 hi
podrà participar tota la ciutadania (qualsevol persona es podrà
registrar al mateix moment de votar si no ho han fet prèviament).

Les primàries internes seran el dia 
14 d’abril a les 17:00 a l’Hotel
Berga Park.

Podreu trobar més informacióa la pàgina web 
decidimberga.cat

Més enllà de colors, sigles, personalismes, …. ENTRE TOT@S,
HO FAREM TOT perquè totes les persones que residim,
treballem i ens desenvolupem a la ciutat de Berga, som
responsables del dia a dia berguedà.

