



	 	 	 NOTA DE PREMSA


Decidim Berga reconeix la singularitat de la 
Valldan i proposa atorgar-li el tractament 
d’entitat municipal descentralitzada, que li 

permetria gestionar un pressupost per al manteniment i 
dinamització del seu terme. A més, aquesta seria una experiència 
de co-gestió que es podria estendre després a diferents barris de 
Berga. 

La Valldan va ser annexionada per la força a Berga el dia 23 de setembre de 
l’any 1966 sense comptar amb l’opinió dels seus veïns. Amb tot, mai ha perdut 
la personalitat pròpia ni la voluntat de gestionar els seus afers, conservar les 
seves tradicions i la vida comunitària mitjançant una participada i viva 
associació veïnal que ha mantingut viu (conjuntament amb la voluntat de veïns 
i veïnes) l’esperit de POBLE.


És hora, ja, que l’Ajuntament i la ciutat de Berga reconeguin el fet diferencial 
valldanenc i la bona feina que els seus veïns han fet cuidant La Valldan i 
mantenint-ne la vitalitat. 


Per això, des de Decidim Berga proposem donar a la Valldan el tracte 
d’entitat municipal descentralitzada, de manera que cada any se la doti d’un 
pressupost de manteniment d’aquest nucli poblacional que pugui ésser decidit 
i gestionat pel/per la Regidor/a de la Valldan (figura que encara existeix, però 
sense atribucions, la qual cosa és un contrasentit) junt amb els representants 
dels veïns i veïnes,  i amb l’ajut dels serveis administratius, logístics i jurídics 
de l’Ajuntament de Berga.


Estem convençuts que aquesta experiència de co-gestió tindria efectes 
positius per a La Valldan perquè des de la proximitat és més fàcil detectar les 
mancances, establir prioritats d’acord amb les necessitats de les persones que 
viuen en el territori, actuar més àgilment i vetllant per la qualitat de les 
actuacions. 


Al mateix temps, però, aquesta seria una prova pilot de corresponsabilització 
ciutadana que després, amb els aprenentatges que se’n derivessin, podria 



estendre’s a diferents barris de Berga, de forma que l’Ajuntament treballés 
colze a colze amb les associacions de veïns.   


Recordem que la corresponsabilització és un dels principis-guia de Decidim 
Berga, convençuts com estem que l’Ajuntament no pot fer-ho tot ni ho ha de 
fer tot. 
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