



	 	 	 

	 	 NOTA DE PREMSA


Decidim Berga fa pública la deixadesa en l’associacionisme 
berguedà. Concloses les reunions amb les principals entitats que 
configuren el teixit associatiu berguedà ens adonem que totes 
coincideixen en una única queixa que no és altre que la deixadesa 
que han patit, en diferents aspectes, per part de l’últim equip de 
govern.

A nivell de les associacions sense ànim de lucre dedicades a l’ajut a 
la  pobresa  i  a  la  integració  en general  trobem que,  des  de  UCFR,  
passant  per  Càritas  Diocesana,  Creu  Roja,  Banc  d’aliments  de 
l’església  evangelista  (ja  desaregut)  i  altres,  destaquem  la  falta 
d’equitat  d’accés  en  ajuts  públics  ja  siguin  locals  o  altres 
administracions on hi podria mediar el govern del Consistori. No pot 
ser  que  tan  sols  gràcies  a  la  bona  voluntat  de  totes  aquestes 
associacions s’estigui  suportant  la  gran càrrega d’ajuts  bàsics de la 
gent necessitada.

Des  de  Decidim  Berga  un  projecte  de  cogestió  amb  la  taula 
d’entitats  per  tal  de  garantir  el  treball  en  equip  i  la  igualtat 
d’oportunitats per a tothom.

En  referència  a  la  taula  d’esports,  cal  destacar  la  ingent  tasca 
realitzada per integrar, en un únic ens, totes les associacions esportives 
de la ciutat de Berga. La feina en fer palès i prioritzar la gran quantitat 
d’actuacions  necessàries  en  les  entitats  esportives  de  Berga  no  pot 
quedar en un calaix com estem acostumats sinó que cal potenciar-ho i 
valorar-ho ja que aporta una gran quantitat de beneficis a la ciutat tant 
des de la vessant “Crida” per a conèixe’ns com a persones , el que 
afavoreix  en  últim  terme  el  turisme  saludable.  En  aquest  sentit 
valorarà un treball coordinat amb dita taula per tal d’ajustar les seves 
necessitats dins les possibilitats reals del Consistori.



En  l’àmbit  de  les  associacions  dedicades  a  l’art  i  la  cultura,  el 
govern local ha mantingut la seva línia ideològica sense importar-li 
gaire la quantitat de públic assistent o el rendiment que s’ha donat a 
l’economia berguedana. La ciutat està molt faltada de sales on artistes 
locals i foranis puguin exposar les seves obres i des de l’administració 
caldria  que  se’ls  facilités  locals,  espais  i  ajudes  que  gestionessin 
pròpiament  ells.  Val  a  dir  que,  actualment,  si  no  fos  per  aquest 
col·lectiu  autoorganitzat  i  amb moltes  mancances  d’ajudes,  l’actual 
oferta cultural seria insignificant o pràcticament nul·la. Per tant, des de 
Decidim Berga considerem que cal cooperar amb dites associacions 
per  a  garantir  l’accés  plural  a  la  cultura  com dret  essencial  a 
preservar i potenciar.

Finalment, per part de Decidim Berga considerem que cal fer renéixer  
la plataforma en defensa de la sanitat pública al berguedà, (creada 
fa uns anys amb representació del comitè d’empresa, associacions de 
veïns, partits polítics i berguedans a títol personal) que ha de ser capaç 
de treballar  conjuntament  amb tothom per  a  garantir  que durant  la 
transició  de  l’Hospital  Sant  Bernabé  al  CAT  Salut  no  hi  hagi 
mancances que puguin afectar al correcte desenvolupament de la tasca 
dels treballadors i treballadores i garanteixi la correcte assistència a la 
ciutat de Berga i la seva comarca.
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