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Mocions i preguntes presentades en els quatre plens ordinaris del 2013

Proposem per millorar 
Estem convençuts que cal moure temes polítics des del municipalisme per poder construir el país 
que volem. En aquesta línea vàrem fer unes quantes propostes que no només afectarien a la política 
municipal o la comarcal sinó també temes d’abast del govern de la Generalitat de Catalunya.

Pregunta presentada 09.01.2013 
Pregunta sobre l’aigua potable a Cercs

Clam va presentar un escrit de pregunta que cloia de la següent 
manera:

(...)
Volem demanar al equip de govern que és posicioni sobre
la valoració del servei de la empresa contractada i la intenció de 
renovar el seu compromís amb ella .
Quines són les actuacions que preveu a curt, mig i llarg termini per a 
millorar el servei donat als ciutadans. (Està prevista una instal·lació 
de descalcificadors per a tot el poble, millora de les canyeries 
progressiva...)? (...)

El CLAM seguirem insistint sobre el tema de la xarxa d’aigua potable 
per aconseguir una millora en la qualitat i una reducció en el preu.

Moció presentada 03.04.2013
Moció per declarar el municipi zona lliure de Fracking 

Una moció que vàrem presentar va ser la de declarar Cercs zona 
lliure de Fracking (Fractura Hidràulica), una tècnica agressiva per 
extreure gas del subsol és molt criticada per malbaratar aigua i 
contaminar els aqüífers. Tot i no prosperar la moció a nivell local 
(CiU i el grup no adscrit no la vàren acceptar), celebrem que el 
govern de Catalunya va dictaminar en setembre del 2013 que no 
autoritzarà explotacions a Catalunya que apliquin la técnica de la 
fractura hidraulica.  

Votació:
CiU: 4 vots en contra, un abstenció
CLAM: 2 vots a favor
Grup No-adscrit: 2 abstencions



Moció presentada 03.04.2013 
STOP BALES DE GOMA!
Moció per l’abolició de l’ús d’armes amb projectils de 
bales de goma a Catalunya 

Segons dades de l’Associació Stop Bales de Goma, l’ONG Justícia 
i Pau, la  Federació Catalana d’ONG’s pels Drets Humans i la 
Coordinadora Catalana  per la Prevenció i Denuncia de la Tortura, 
des de l’any 1990 a l’Estat  espanyol 24 persones han perdut un 
ull i una ha resultat morta a causa de  l’ús d’armes amb projectils 
de bales de goma per part de les Forces i Cossos  de Seguretat de 
l’Estat.
Concretament a Catalunya, l’ús per part de la  policia autonòmica 
d’aquestes armes a la ciutat de Barcelona des de 2001 ha causat 
la pèrdua d’un ull a en Carles Guillot l’any 2001, a l’Edgar Lopez, en 
Gerard Molins, en Jordi Naval i l’Óscar Alpuente el 2009, a en Nicola 
Tanno l’any 2010 i a l’Angelo Cilia i l’Ester Quintana l’any 2012. 

Un altre cop, el govern municipal de CiU i el grup No-adscrit no van 
voler donar suport a la moció, en canvi el Palament de Catalunya 
sí va acordar que els Mossos d’Esquadra deixaran l’ús de bales de 
goma el dia 30 d’abril del 2014.

Votació:
CiU: 5 vots a favor
CLAM: 2 vots a favor
Grup No-adscrit: 2 vots a favor

Moció presentada 03.07.2013
Hospital Comarcal Sant Bernabé
Per una sanitat pública berguedana

Davant de la incognita de les decisions preses de l’ajuntament de 
Berga sobre la gestió de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, ja que 
hi havia opacitat absoluta sobre quins eren els criteris per posar 
l’hospital sota una gestió d’una fundació privada, el CLAM va voler 
fer una crida a la necessitat de tenir un hospital públic de qualitat. 
Entenem que al ser un hospital comarcal, és la Comarca que ha de 
tenir veu i vot en els canvis a l’hospital,  no només l’Auntament de 
Berga.  Això recull la nostramoció quan diu:

“Que l’ajuntament de Cercs,  faci saber a l’Ajuntament de Berga que 
estan interessats en una gestió del hospital que inclogui tant en 
termes de finançament com en termes de poder decisiu tots els 
municipis de la comarca del Berguedà. I que en aquest sentit el 
Consell Comarcal gestioni les aportacions dels ajuntaments i faci 
de mitjançer dels interessos de la comarca.
Que es tornin a valorar els diferents tipus de gestió que hi han sobre 
la taula (veure annex) sota la òptica de protegir la gestió pública de 
l’Hospital.”
 
Votació:
CiU: 5 vots en contra
CLAM: 2 vots a favor
Grup No-adscrit: 2 vots en contra



Moció presentada 02.10.2013 
Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu 
embaràs 

El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, 
va anunciar fa mesos que a la tardor presentarà l’esborrany de la 
reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs. El missatges que ens arriben fan preveure 
una retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir 
sobre el propi cos. El Ministre, juntament amb els sector més 
ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d’una dona que 
decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. 
Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el nostre cos i coartar la 
nostra llibertat de decisió.

El govern de Madrid ja va procedir  a presentar la reforma de la llei 
de avortament, la única en tot el món que suposa un pas enrere pels 
drets de les dones.

Votació:
CiU: 5 vots a favor
CLAM: 2 vots a favor
Grup No-adscrit: 2 abstencions

   
Moció presentada 02.10.2013
Suport vaga indefinida dels 
docents de les Illes Balears

Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre 
una vaga indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% 
de seguiment. La vaga ha estat convocada contra la política educativa 
i lingüística del Govern.
El Govern Bauzá, amb l’oposició de tots els sindicats, de tota de la 
comunitat educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses 
mesures que afecten negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. 
Entre aquestes mesures n’hi ha que deriven del fet que les illes Balears 
es situen a la cua de la inversió educativa de l’Estat, atès l’espoli fiscal 
que pateixen els illencs amb un 48% d’imposts pagats que no retornen 
i que ara amb l’afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano Rajoy 
afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, 
acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l’alumnat o a les 
seus famílies. 
A més d’aquestes mesures derivades de l’espoli sistèmic de l’Estat 
Espanyol als territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha 
aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català sigui la 
llengua vehicular del sistema educatiu. (...)

ACORD: El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat 
educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica 
es realitzin. (...)

Votació:
CiU: 5 vots a favor
CLAM: 2 vots a favor
Grup No-adscrit: 2 vots a favor
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‘Jersei’ o autovia 
rudimentària?
Debat desenvolupament de la C-16

Davant de la possibilitat que la Generalitat 
de Catalunya inverteixi 100 milions 
d’euros a la carretera C-16 de Berga fins 
Bagà, va sorgir en diversos fòrums cívic 
i administratius el debat, com s’hauria 
d’efectuar aquesta inversió.  De totes 
maneres hem de tenir clar que faci el 
que es faci, les obres es financiaríen a 
través d’un peatge a l’ombra.
La proposta de la Generalitat, l’anomenat  
‘Jersei’ es caracteritza per un tercer carril 
a llarg de tot el trajecte de la carretera 
de Berga fins a Bagà. Aquest tercer 
carril seria reversible amb barreres de 
formigó. En dies de molt trànsit donaria 
pas a dos carrils segons la direcció amb 
més moviment de cotxes.

La segona opció que era convertir-la 
en  autovia, sembla per ara descartada. 
Però l’ACEB (Associació de comerciants 
i empresaris del Berguedà)en discrepa i 
considera que la inversió d’aquests 100 
mio d’euros hauria de servir per fer el 
començament de la conversió de la C-16 
en una autovia europea, fins a on arribi el 
pressupost, previsiblement fins a Cercs.

La posició del CLAM en els debats ha 
sigut que prevalgui la seguretat de la 
carretera pels que l’utilitzen cada dia.
Pensem que la prioritat ha de ser evitar   
que Cercs segueixi sent un punt negre 
a la carretera. La situació actual d’una 
carretera que perd un carril i amplada de 
calçada en diferents punts  fa que sigui 
perillosa pels conductors no coneixedors 
de la zona i provoca accidents.

Què en penses? És molt important 
conèixer la opinió dels habitants per 
poder defensar la posició adequada
Escriu-nos la teva opinió a
cercsambfutur@gmail.com

De totes maneres seguim reivindicant 
la millora urgent de les connexions 
comarcals de transport públic.



El 30 de novembre 2013 va estrenar-se al teatre de Sant 
Corneli la obra de teatre ‘Fígols 32, la revolta’. El conjunt de 
col·laboradors en el projecte, com el grup de teatre dels Amics 
de Cercs, el Museu de les Mines de Cercs, la directora Eva 
Sánchez, filla de la colònia minera de la consolació, l’autor Jordi 
Cussà i l’Ajuntament van ser clau per portar el projecte a bon 
port. Les ressenyes de la premsa varen ser excel·lentes, fet que 
ha de donar ànims per seguir en davant i lluitar per conservar la 
nostre memòria històrica.

Des de un primer moment, el CLAM de Cercs va apostar pel 
projecte. I és que un cop sorgida la idea del grup del teatre, els 
dos regidors, Miquel Belmonte i Marie Kapretz van desplaçar-
se a la Conselleria de Cultura a Barcelona per demanar una 
subvenció al Secretari General de Cultura per poder fer possible 
a la elaboració d’aquesta obra. 

La història sempre és clau per entendre fets actuals, hàbits i 
situacions de convivència. I sempre hi ha algú que podria tenir 
por de remoure i rememorar-la. Però en el nostre entendre, és 
més important honrar la valentia dels nostres avantpassats per 
poder afrontar el futur amb energia, que qualsevol dubte que 
pugui causar.

Des de aquí les nostres felicitats al grup de realització del 
projecte i que per molts anys el podeu fer!

La nostra història
Les nostres vides



Aprovada la proposta de canviar 
el nom del carrer 
Rei Joan Carles Primer 
Els temps canvien, i així canvien els criteris del govern 
municipal.

Al ple municipal del juny 2012, el grup CLAM de Cercs ja havia 
fet la proposta canviar el nom del carrer ‘Rei Joan Carles I’ del 
nucli de Sant Jordi. Un del nostre raonament per fer aquest 
canvi va ser l’exemple negatiu que dona per la convivència 
democràtica la institucó de la monarquia. Per això en un punt de 
la nostra proposta vàrem posar:

(...)“Atès que el carrer Rei Joan Carles I (al nucli de Sant Jordi) 
pren nom del monarca i que la monarquia en si és un sistema 
que desafavoreix la igualtat entre persones i per tant és 
incompatible amb la implantació de valors democràtics. (...)” 

(podeu trobar el text sencer a la nostra web 
www.clamcercs.org)

Aquesta moció  havia sigut rebutjada pel grup de CiU.
L’any passat però, el 2013, l’ANC de Cercs va fer la mateixa 
proposta i aquesta vegada va ser aprovada pel ple municipal. 
L’ANC havia recollit  voltant de 250 signatures a favor de la 
iniciativa. 

“La nomenclatura dels 
carrers en general parteix 
d’una base de valors 
comuns i democràtics com 
també de l’arrelament del 
indret amb el territori i la 
seva història.”

Els nostres infants necessiten un entorn cuidat 
i saludable: per jugar i per aprendre
Gràcies a la iniciativa dels pares i mares de l’escola Sant Salvador, l’any passat va ser possible 
pintar l’entrada de l’escola. L’Ajuntament només va haver d’assumir la despesa de la pintura, ja 
que entre ciutadans de la vila es va anar pintant voluntariament a estones lliures i de manera 
dessinteressada.

Tot i que l’exemplaritat de la involucració ciutadana, entenem que no és com haurien de 
funcionar  les coses. L’AMPA va demanar fa pocs dies al govern municipal de CiU que es 
pintessin les aules i el passadís restants de manera professional. La resposta va ser que 
l’ajuntament podria assumir per 2014 la renovació de només tres aules. Vist que l’escola no es 
va repintar en 12 anys, sorprèn que no es posi més voluntat  per dur la renovació  a terme.

La mateixa negligència hi ha en l’avançament de les obres a l’anomenada ‘Plaça Fantasma’. 
El projecte esta aprovat i pressupostat però no observem actuacions de millora a la plaça en 
qüestió. Hi juguen els nostres nens i nenes, cal que sigui un lloc salubre i segur.



cLAm cERcS

cERcSAmbfutuR@gmAiL.com
www.cLAmcERcS.oRg

DADES DE CONTACTE:
GRUP CLAM
AJUNTAMENT DE CERCS
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08698 CERCS
TEL: 93 824 78 90

Parc d’energies renovables Cercs
Seguim batallant per la creació de llocs de treball.

En maig del 2012 els dos regidors del CLAM varen portar al 
Parlament de Catalunya la proposta de la creació d’un parc 
d’energies renovables en l’emplaçament de la antiga central tèrmica. 

En primer terme, tots els grups parlamentaris varen aprovar 
la nostra petició, reiconexent així la importància d’un projecte 
d’aquestes característiques per la nostra comarca i el nostre 
municipi. El govern de CiU es va comprometre llavors  a elaborar 
un pla de viabilitat fins el dia 31 de desembre del 2012. Tot indica 
que aquest compromís és va quedar en no res, ja que fins ara no 
en tenim constància de cap actuació. En conseqüència CLAM es va 
posar en contacte amb el parlamentari Dionís Guiteras, demanant-
li que faci un seguiment exhaustiu per averiguar en quin estat està 
la elaboració del pla de viabilitat. Ens confirma que va iniciar els 
tràmits parlamentaris necessàris (veure foto) per pressionar el 
govern per a complir el seu compromís.

El que és clar és que la realització d’aquest projecte significaria un 
respir en la davallada constant de llocs de treball al nostre municipi. 
No podem permetre que per l’inoperància del govern es deixin de fer 
les coses que es necessiten per capgirar la situació actual de l’atur. 
Nosaltres seguirem treballant des de l’oposició per la creació de 
llocs de treball al municipi. 

Dionís Guiteras,
Parlamentari

Llocs de treball 
de l’àmbit de les 
energies renovables


