NOTA DE PREMSA
Decidim Berga demana un canvi total de la política de promoció econòmica que ha
impulsat la CUP, i proposa donar suport real als emprenedors locals i una cosa encara
més important: no posar-los pals a les rodes.
Decidim Berga s’ha reunit per separat amb els principals actors econòmics locals (la
UBIC, l’ACEB, l’associació d’empresaris del Polígon i els sindicats UGT i CCOO), així
com amb diversos empresaris, autònoms, comerciants, paradistes del Vall i
treballadors, i ha constatat la preocupació de tots ells pel futur de la ciutat i de la
comarca.
Som una ciutat que ja té més població inactiva que no pas activa (cosa que no passa
pas al conjunt de Catalunya), i on per cada jubilat hi ha menys de dos treballadors (una
de les xifres més baixes de tot el país). Hi ha un miler d’aturats (molts d’ells de llarga
durada), els joves en marxen per falta d’oportunitats, i els emprenedors critiquen que
l’Ajuntament no els posa fàcil les coses (motiu pel qual molts renuncien a muntar un
negoci a Berga).
A més, la política de promoció econòmica de la CUP ha estat un fracàs complet,
malgastant esforços, temps i diners en projectes que no han aportat res a la ciutat, com
ara el del “Sector Primari”, el de la moneda local o el “Esplèndid”. Per contra,
l’Ajuntament no ha fet la feina que calia que fos feta, i ha bloquejat projectes
interessants com el Parc de la Natura (que no ha volgut ni estudiar).
Així les coses, les prioritats per als propers 4 anys de Decidim Berga en l’àmbit
econòmic són les següents:
-Indústria: Posar en condicions el polígon de Berga executant la subvenció que ha
atorgat la Diputació. Pressionar per la posada en marxa del polígon d’Olvan.
-Comerç: Creació d’aparcament per al barri dins muralla al mercat municipal (tot i ser
necessari com a projecte de ciutat pensem que cal una prèvia interlocució amb els
paradistes per consensuar una solució). Proporcionar recursos a l’UBIC per tal que
autogestioni la promoció comercial.
-Serveis: Berga serà una capital de serveis si creix en població (retenint la gent jove tot
creant feina) i en nombre i grandària d’empreses (anant a cercar inversions a fora).
-Turisme: Hem de convertir la Patum en un reclam tot l’any, obrint una casa de La Patum
que pugui esdevenir en un futur com a Centre d’Interpretació de La Patum. I el mateix

passa amb Queralt, aconseguint que esdevingui Parc Natural.
-Infraestructures: Hem de pressionar per fer realitat el tercer carril de la C16 fins a la
Cerdanya, i millores en les carreteres cap a Vic, Montmajor-Cardona-Solsona, i Ripoll.

-Formació: Necessitem més cicles formatius (sobretot de grau superior) i Batxillerat –
amb graus inexistent i complementaris en ambdós instituts-, que responguin a les
necessitats dels agents econòmics. I hem de reforçar l’Exploratori de la Natura (dotantlo d’una seu estable. Així com aconseguir estudis universitaris a Berga afavorint la
formació en pràctiques a empreses per consolidar el futur teixit laboral.
I per fer realitat tot això, l’Ajuntament ha de deixar de mirar amb desconfiança els
emprenedors, i ha d’adoptar una actitud “business friendly”.
Segons dades proporcionades pel sindicat UGT cal destacar que l’atur a Berga està
a uns nivells semblants als que teníem abans de la crisi i que ha perdut al voltant de
1.000 habitants en 9 anys. Que el nombre de contractacions totals en un any s’ha
incrementat només en un 10,80%. I que la major part de contractacions són en menors
de 30 anys i majors de 45 anys, amb contractes de caràcter precari - de durada inferior
a 3 mesos o d’obra i serveis. Que el sector serveis ocupa el 81% de les
contractacions.
Destacar que a nivell de creació d’empresa en els últims 5 anys ha estat tant sols
d’1,48% i l’últim any d’1,86%.
En relació a l’atur, segons dades de l'abril del 2019, s'enregistren 918 aturats.
D’aquest, 392 són homes i 526 dones. Dels 918 aturats, 497 són majors de 45 anys.
UGT i CCOO coincideixen en la seva preocupació perquè durant la transició de
l’hospital Sant Bernabé no es perdin més serveis ni llocs de treball o aquest siguin
de forma precària. Igualment coincideixen en que cal unir esforços ajuntaments i
territoris per fer realitat la Vegueria de la Catalunya Central i així aconseguir obres
importants com l’arribada del tren a Berga.
En el cas concret de UGT afegeixen la seva preocupació també pel tema del
personal de l’ajuntament on cal fomentar les contractacions fixes en treballadors
que duen anys amb contractes temporals. Aconseguir millors comunicacions, com
el desdoblament de la C16, promouria la creació d’empreses i treball per Berga i la
seva comarca. Finalment manifesten que la contractació no es pot fonamentar
només en el sector serveis (81%) i que cal fonamentar àrees com la industria o
l’agricultura. En relació al turisme no ha existit creixement, ans al contrari, s’han
perdut places hoteleres pel que cal valorar seriosament com afrontar aquest tema.
CCOO per la seva banda ens fa saber - a part de les coincidències amb UGT
mencionades anteriorment- que al Berguedà hi ha un teixit de petita i mitjana

empresa molt important que cal consolidar i potenciar, i reconeix que està
infrautilitzada la promoció turística que afavoriria la creació d’empreses i de treball
a la zona.
També agraeixen la feina que està duent a terme l’Agència de Desenvolupament
però creuen que cal liderar des de l’Ajuntament el treball conjunt.
Globalment valoren molt positivament el porta a porta ja que, tot i la complexitat
generada en la seva implantació és molt positiu per a la sostenibilitat i afavoreix
l’economia circular.
Ens exposen la preocupant situació de l’economia submergida al berguedà i que
cal estudiar mesures des del consistori que analitzin les mancances que
condueixen a la mateixa.
Segons reunió mantinguda amb ACEB ens manifesten que cal que Berga lideri com
a capital de comarca amb un projecte global de ciutat a llarg termini en un entorn
favorable de creació de llocs de treball, sanejament de les finances públiques,
controlant l’increment d’impostos i taxes, fent una gestió eficient dels recursos
públics amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat sostenible i verda.
Ens mostren també la seva preocupació en dur a terme la tant esperada estació
d’autobusos així com habilitar els accessos i enllaços amb la E-09. Així com altres
temes que es consideren prioritaris per Berga com l’actuació a la Rasa dels Molins,
l’edifici del mercat municipal, manteniment de la ciutat, alternatives a l’edifici de Sant
Francesc, acabar les urbanitzacions, potenciar el mercat dels dissabtes com a pol
d’atracció de comerç, fomentar les fires anuals de la ciutat, etc.
Tot això ens hauria agradat explicar-ho a l’ACEB participant, democràticament i en
igualtat de condicions amb la resta de candidatures ja que considerem que el votant ha
de tenir les mateixes oportunitats d’escoltar a tothom per igual i escollir qui vol que el
representi al Consistori.
Per part de DECIDIM BERGA hem declinat participar al debat de l’ACEB degut a que a
les 22:27 hores del dia abans ens comuniquen que se’ns ofereixen 5 minuts al final del
debat en un seient de públic a primera fila. Tal i com hem expressat, aquestes no són
les condicions més garantistes, si tenim en compte altres debats als que hem assistit.
Contacte: decidim@decidimberga.cat

