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CLAM INFORMA
Pensem en positiu!
Com crear llocs de feina en zones mineres.

Als qui li agrada el futbol, Gelsenkirchen els hi sonarà pel seu club de futbòl, el Schalke 04.
Però sabíeu, que la ciutat comparteix història amb Cercs?
Marie Kapretz, visita el Parc d’Energies Renovables i Ciències, el Parc de Ciència a Gelsenkirchen, Alemanya
La Conca del Ruhr (Ruhrgebiet), comparteix una característica molt important
amb la conca del riu Llobregat: haver estat el centre d’activitat minera de carbó
més important del seu país.

nèixer la resposta que es va donar a la
mateixa pregunta a la conca del Ruhr. Ha
visitat un parc d’energies renovables que
intenta, justament, pal•liar el problema
de l’atur.

Cercs, l’epicentre miner del Berguedà i
Gelsenkirchen van afrontar problemes similars durant el procés del tancament de
les mines i el canvi estructural de d’indústria minera. La pregunta va ser la mateixa
“Com podem crear feina per substituir els
llocs de treball de la mineria?” Però la resposta va ser ben diferent.

Una visita que ens pot ajudar a aprendre
d’experiències exitoses de llocs semblants
i que ens poden servir de font d’inspiració
als que ens neguem de tirar la tovallola.

Sabem que l’estat espanyol, la Generalitat i govern regional han fet inversions
per intentar resoldre el problema d’atur,
però podem afirmar que s’ha trobat a faltar una planificació a fons. El resultat són
molts milions invertits sense quasi resultat real.
La nostra alcaldable Marie Kapretz va
aprofitar un viatge a Alemanya per co-

Els habitants de Gelsenkirchen tenen llocs
de feina i estem convençuts que els habitants de Cercs també tenen el dret de feina digna. Pensem que un punt important
per assolir aquesta fita és la reconversió
de la nostra Central Tèrmica tancada.

El parc científic (WiPa ) de Gelsenkirchen
creat en terrenys industrials, alberga oficines per empreses, sales de conferències i espais per a exposicions. Envoltat
d’un parc i vivendes passives (neutres
en emissions de CO2) aporta una millora substancial fins i tot en la planificació
urbanística.
Alberga empreses de dues característiques: És la seu de un ventall ample de Pimes del sector d’energies renovables i de
consultes mèdiques per donar resposta a
la ciutadania i suport a la vellesa.

On és el WiPa Gelsenkirchen?
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CLAM vol un centre semblant per a Cercs.
Volem crear feina i benestar,
volem el municipi pròsper.
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1- Senyalètica d’entrada al centre amb indicacions d’empreses
afincades.

L’impacte del Parc científic d’energies renovables Gelsenkirchen
en números:

2-El WiPA és una de les plantes
més grans d’Alemanya en creació d’energia solar. Dins l’edifici
trobem aquesta explicació d’una
de les plaques solars tipus les
instal·lades al sostre del centre.

Seu de 67 empreses
Autònoms, petites start-ups però també administracions públiques i empreses mitjanes del sector
energia.
7 sales d’esdeveniments
Centre de congressos, sales de ple i un espai de 300m2 per a exposicions i esdeveniments culturals
amb servei de càtering, hostesses, infraestructura de RR.PP.
40 activitats públiques de dinamització local durant el 2014
Conferències p.e. sobre salut, protecció del clima o sessions tècniques sobre implementacions
d’enginyeria en el sector energies renovables.

3-’Benzinera’ elèctrica:
Cotxes elèctrics repostant energia.
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4-Panel informatiu sobre
la creació d’energies renovables
en la conca del Ruhr.

5-Prestatge amb material
publicitari de empreses del sector.
6-EnergyLab, centre educatiu per
a visites escolars.
7-Silici en forma natural extraída
de la zona i transformat en
plaques solars.

Feina feta pel CLAM durant el 2014

Mocions presentades
Durant 2014, el CLAM va presentar les següents mocions a les sessions
del ple municipal de Cercs:

A la sessió de ple, gener 2014
Declaració institucional per donar recolzament a la querella argentina contra els crims del franquisme.

Extracte de la moció:
Al juliol de 1936 la revolta militar encapçalada pel general Francisco
Franco, va enderrocar els Governs legítims de la República, de Catalunya i d’Euskadi i va instaurar un règim totalitari feixista basat en la persecució i aniquilació física dels defensors de la llibertat, de la justícia
social i dels drets de les persones. (...)
El Clam vàrem demanar suport municipal i adhesió a la Querella 459110, del Jutjat N º 1 de Buenos Aires, República Argentina, que porta endavant la magistrada María Servini de Cubria per delictes de genocidi
i crims contra la humanitat contra els responsables de la conculcació
dels drets humans durant el Franquisme.
Moció sobre les demarcacions notarials i registrals.
Extracte de la moció:
El govern del PP en el seu afany de re centralitzar els serveis territorials i fer així més difícil l’accés als mateixos, va dissenyar la llei ....- En el
cas concret del Berguedà, l’aplicació d’aquesta llei significaria la pèrdua
dels despatxos Notarials a Berga i Puig-reig, com també la pèrdua del
Registre Cadastral.
El CLAM va presentar una moció per protegir l’existència d’aquests
serveis de proximitat.

Declaració institucional AMI

(Associació de Municipis per a la Independència)
text sencer
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la
nació catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat
per representants electes per la ciutadania del municipi de Cercs, vol
manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on
el poble de Catalunya decidirà, de manera lliura i democràtica, el seu
futur col•lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya,
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta
sigui una realitat.
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.

A la sessió de ple, abril 2014
Moció seguretat C-16 tram Cercs-Berga

Els habitants del nostre municipi i dels municipis veïns coneixem bé
els perills d’aquest tram de carretera i generalment circulem amb precaució. L’Eix del Llobregat, C-16, és una carretera molt transitada i no
tothom que hi circula és conscient dels trams perillosos, això fa que les
velocitats no siguin les adequades i es produeixin nombrosos accidents
greus. CLAM insta al govern municipal apretal el goven de la Generalitat per millorar la seguretat en aquest tram.

Moció Mural commemoratiu per les víctimes per accidents de la mineria al municipi de Cercs

Extracte de la moció:
Les Mines de Cercs varen ser font de vida i feina per a molta gent durant la explotació de les mateixes.
Malauradament en la època minera de Cercs va haver un degoteig de
víctimes mortals que va culminar en el gran accident del dilluns, 3 de
novembre del 1975. En el torn del matí d’aquest dia va produir-se una
la explosió a causa d’una acumulació de gas grisú en una explotació a
la mina Consolació i va segar la vida de 27 miners, el CLAM demana un
mural en commemoració per a ells.

A la sessió de ple, juliol 2014
Moció futur Parc d’Energies Renovables
en l’ indret de l’antiga CT de Cercs

Extracte de la moció:
Atès que el municipi de Cercs li cal una empenta urgent en termes de
creació de llocs de treball per aquestes i futures generacions.
Atès que existeix un conveni signat entre la propietària de les
instal•lacions de la CT de Cercs, E-on i el govern municipal de Cercs en
que les dues entitats es comprometen buscar i trobar projectes viables
per substituir l’activitat de la CT.
Atès que el grup CLAM va demanar suport al parlament de Catalunya
perquè la Generalitat elabori un pla de viabilitat per un Parc d’Energies
renovables a l’esmentat indret, i vàrem aconseguir l’acord unànime de
tots els grups polítics a la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Atès que la Generalitat va encarregar un pla de viabilitat en el qual
consta, entre d’altres informacions, el següent:
“La millor manera d’aprofitar la CT de Cercs, seria transformar-la en un espai
on els científics dels Centres i Grups de Recerca ja existents poguessin desenvolupar projectes pilot innovadors destinats a optimitzar l’aprofitament
energètic de diferents matèries primeres, amb diferents tecnologies de conversió i productes obtinguts.”
(Nota sobre el la creació d’un centre de recerca en biomassa a l’entorn
de la CT de CERCS, IREC. Barcelona, 18-9-2012 )
i

“Cal doncs, tenir en compte que tot i l’ interès estratègic de desenvolupar línies de recerca en energia i biomassa, cal coordinar-ne amb altres iniciatives
ja existents.”
(Nota sobre el la creació d’un centre de recerca a l’entorn de la CT de
CERCS, IREC. Barcelona, 18-9-2012)

Va ser llavors, quan enmig de tota la multitud, algú va donar un clatellot al regidor, segons refereix ell. Sense parar la festa ni la comparsa es
continuà el recorregut del passa carrers on tothom, el regidor inclòs,
seguí el seu camí i la festa de la Patum es celebrà en total normalitat.
El senyor López Noguera va denunciar als Mossos d’Esquadra el calbot que diu que va rebre i s’obrí un procediment judicial contra Sergi
Rodríguez Malé, (...) instant en el seu escrit d’acusació que s’imposi al
Sergi Rodríguez Malé una pena de presó de 5 anys i una multa de 3.600
euros.

(...) El CLAM demana reprendre el fil de converses amb E-On, empresa
propietària de la CT de Cercs i l’IREC (Institut de Recerca en Energia de
Catalunya).

El CLAM prega amb aquesta moció que l’Ajuntament de Cercs consideri
absurd i del tot inadmissible la possibilitat, que per només un suposat
calbot, una persona pugui entrar a la presó i denunciar la tàctica del
govern espanyol i del Partit Popular per estendre la difamatòria imatge
d’un poble català hostil i discriminatori. Imatge que volen personificar
en l’únic regidor del PP de la comarca qui es fa la víctima per plaer dels
dirigents espanyolistes.

Moció per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi

Extracte de la moció:
...Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cercs amb planificar i desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el
dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.
Crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de
conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats.

Els regidors del CLAM, Miquel Belmonte i Marie Kapretz en sessió de
ple municipal el dia 30/09/2014. La samarreta groga expressa la seva
voluntat de voler votar el 9N.

Promoure i iniciar totes les gestions necessàries per tal de portar a
terme un procés sancionador emparat en la Llei 18/2007 per als habitatges desocupats sense cap motiu jurídic i a mans de les entitats
bancàries.

Mocions presentades gener 2105

Col•locació de contenidors de recclatge

Extracte de la moció:
Vist que el reciclatge ajuda a evitar malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el consum de primera matèria fresca, per
reduir ús d’energia, per reduir contaminació atmosfèrica (de la incineració) i contaminació de l’aigua (de l’abocament) reduint la necessitat
de disposició del rebuig “convencional”, i per abaixar emissions de gas
hivernacle en comparació amb la producció.(...)

Crear un registre municipal de solars sense edificar, com a instrument
per conèixer el creixement potencial (en la condició de solar) per edificar del municipi.
Demanar a la Generalitat de Catalunya que avanci en els treballs de
creació del nou impost sobre habitatges desocupats a mans d’entitats
bancàries.

Procurar que en cada illa de reciclatge del municipi hi siguin tots els
contenidors (groc, blau, verd clar, marró, gris/verd fosc, contenidors de
piles i fluorescents) i instal•lar els contenidors que hi faltin per fer més
fàcil la separació de rebuig.

Moció per donar suport la plataforma en defensa de la
sanitat pública al Berguedà

Xarxa viària municipal de Cercs a l’hivern

Extracte de la moció:
Vist que el clima de l’Alt Berguedà i al municipi de Cercs és plujós i fred
i amb neu a l’hivern als vessants més enlairats i que les precipitacions
mitjanes anuals superen els 1000 mm, part d’elles a l’hivern.
Vist que la població de tots els 5 nuclis del municipi es desplaçen en
cotxe privat quasibé en la seva totalitat i que per això calen carreteres
en condicions per garantir la seguretat vial.(...)

Extracte de la moció:
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Berguedà vol trobar
amb l’ajuntament de Berga, el Patronat de l’Hospital, ajuntaments del
Berguedà i Generalitat de Catalunya la millor solució per l’ens Municipal, garantint la seva projecció de futur com a centre de referència
comarcal.

Moció en suport a Sergi Rodríguez Malé, Teti

Extracte de la moció:
A la matinada del 7 de juny de 2012, a les 3.00 h, en ple passa carrers de la Patum de Berga, el Sergi Rodríguez Malé passà per la cruïlla
entre el carrer Gran Via i la carretera de Sant Fruitós, lloc per, on aquell
moment, es trobava la festa. Allà, es creuà amb el conegut regidor del
Partit Popular de la ciutat, Juan Antonio López Noguera entre molta
altra gent que omplien el carrer de gom a gom.

Per ampliar informació: Tots els textos íntegres de les nostres mocions
presentades les trobeu a la pàgina www.clamcercs.org

Demanem elaborar un pla municipal d’actuacion en cas d’acumulació
de gruixos de neu en les carreteres i camins municipals per donar una
resposta ràpida. S’ha de buscar un acord amb el nostre municipi veí
Guardiola del Berguedà per gestionar el manteniment de la carretera
de Sant Corneli a Saldes passant pel Jous.
-Millorar l’enllumenat de la carretera que uneix Sant Jordi amb La Rodonella, paral•lela a la C-16 per millorar la seguretat vial dels vianants
que l’utilitzen.
(....)

Un gran equip pel canvi

Som-hi!

El CLAM es presenta a les eleccions municipals el 24 de maig 2015.

Qui som a la llista?
1. Marie Kapretz
2. Jordi Gayet Pes
3. Dani Garcia Ragués
4. Marta Vaquer Valle
5. Albert Pons Camps

cLAm cERCS
cercsambfutur@gmail.com
www.clamcercs.org

6. Aleix Garcia Casals
7. Teresa Carrillo Calderer
8. Eduard Roca Vendrell
9. Miquel Belmonte Orero
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