És l’hora del canvi!
Programa de govern
legislatura 2015-2019

RESULTATS DE L’ENQUESTA DEL CLAM-AM
1-En quins aspectes creu que
el nostre municipi podria millorar?
SERVEIS:
Quins milloraria?

PERSPECTIVES DE FUTUR:
Quin aspecte li resulta important per
a poder planificar el seu futur
al municipi?

Els mesos
de març i abril 2015,
l’equip del CLAM va
recollir opinions
i inquietuts de la gent
del poble a través
d’una enquesta.
Aquest programa
electoral que teniu
entre mans reflecteix
els resultats de
l’enquesta.
El nostre programa
de govern és per tant
participatiu
i de consens.
Perquè entenem que
la política municipal
ha de cohesionar
i no dividir,
ha de resoldre i no
complicar.

2- Creu que l’ajuntament s’ha
d’involucrar en el procés
independentista català?

3- Veu un parc d’energies
renovables com una proposta que
pot aportar treball i prosperitat al
municipi?
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Gràcies a tots
per participar!

foto: Jordi Plana Pey

Un equip que frisa
per treballar pel municipi
Les cases formen una zona urbana, però són
els ciutadans els qui fan la ciutat
-Jean Jacques Rousseau

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

La llista del CLAM som:
1. Marie Kapretz
2. Jordi Gayet Pes
3. Dani Garcia Ragués
4. Marta Vaquer Valle
5. Albert Pons Camps

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

DADES DE CONTACTE:
GRUP CLAM
AJUNTAMENT DE CERCS
CTRA. DE RIBES, 20
08698 CERCS
TEL: 93 824 78 90
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foto: Jordi Plana Pey

Volem fomentar
la participació activa
del ciutadà
en les decisions que li
afecten

Política
de participació
1 Fomentar la participació ciutadana a les
sessions de Ple. Volem afegir un torn de
precs i pregunte, per que la veu ciutadana
sigui escoltada.
2 Publicar l’ordre del dia dels plens amb antelació, donant temps a la ciutadania per a
participar amb coneixement de causa.
3 Implicar tots els nuclis a la política municipal, organitzant assemblees veïnals per
a recollir les reflexions de la gent a peu de
carrer.

Medi ambient

Transport Públic

1 Fomentar la coneixença dels recursos
naturals per part dels habitants. Editar
plànols de mobilitat lenta i guies de flora
i fauna.

La manca d’un transport públic regulat i de
qualitat representa un greuge important
pels habitants de la nostra comarca. Gent
gran, jovent, treballadors tots necessiten
poder desplaçar-se sense dependre exclusivament del vehicle privat. El tema a resoldre és complexe i només pot solucionar-se
en col·laboració amb els municipis veïns
i del tot el Berguedà. Ens comprometem
portar a terme rodes de reunions amb els
alcaldes, siguin del color polític que siguin.
Per a més informació consulteu la nostra
pàgina web i les mocions presentades.

2 Millorar l’ accés al bosc; neteja i manteniment dels camins.
3 Gestionar els fluxos de boletaires turistes
i fer pedagogia en sentit de que entre tots
hem de protegir el patrimoni natural.
4 Via verda Berga - Cercs: Recuperar la línia
del tramvia de la sang per a mobilitat lenta
(bicis, caminar)

4 Crear un consell d’associacions per a fomentar el treball en xarxa i des de condicions d’igualtat.

5 Facilitar el reciclatge millorant la
infraestructura dels contenidors.

Ocupació i feina

Aigua:
fonts, rius
i embassament de la
Baells

1 Creació del Parc d’energies renovables de
Cercs.
2. Fer una política constructiva i transparent per garantir la creació de llocs de treball al municipi.
3. Donar suport a professionals del
sector serveis per a instal·lar-se en el municipi, sempre requerint que la seva activitat
sigui de clau sostenible.

1 Regular l’aigua del consum amb especial
atenció a la supressió de l’ús de àcid clorhídric i regularitzar la quantitat de clor per
m3.
2 Abaixar el preu de l’aigua potable.

4. Gestió dels boscos en col·laboració entre
Generalitat i una cooperativa dels propietaris (a crear).
5. Promoció de l’associacionisme
i cooperatives de productes agrícoles i forestals.
6. Investigar l’ús de ramaderia com element
de gestió de boscos i com font d’ingressos.

3 Conscienciar-nos sobre la importància
dels recursos de aigua com un valor afegit i
estratègic del municipi.
4 Creació d’una resclosa d’aigua a Cercs per
a garantir l’ús lúdic estiuenc.
5 Dinamització de l’embassament.
6 Fomentar el coneixement de les nombroses fonts del municipi
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Habitatge
1 Revisió del POUM
2 Estudiar la viabilitat econòmica i social
per la reconversió dels pisos de Sant Jordi
en un Model de Cessió d’Ús (MCU) mitjançant una cooperativa d’usuaris i habitatges
sense ànim de lucre. Els MCU fa més de 90
anys que funcionen a diversos països Europeus i d’Amèrica. Aquest nou model d’accés
al hàbitat està reconegut per la Llei pel Dret
a l’Habitatge.
3 Impulsar el dret de superfície de llarga durada en sòl públic, sense que l’ajuntament
perdi patrimoni, com a forma de tinença
per la població i promotors a través d’un cànon mensual i assequible vinculat a la qualificació energètica de l’edifici a construir.
4 Realitzar de forma assequible el percentatge de Habitatge de Protecció Oficial necessari per cobrir les necessitats del municipi, majoritàriament en formes de tinença
com el lloguer i la cessió d’ús.
5 Realització d’un Pla Energètic Local que
tingui entre altres objectius: disminuir el
cost energètic municipal i privat, augmentar l’eficiència, introduir les energies re-

novables, beneficis fiscals municipals per
rehabilitació energètica contrastada, servei
de Oficina Local d’Energia per assessorar i
vehicular ajuts existents de la administració general, recuperació de cultius per usos
energètics.

Cultura i festes
Turisme
1 Recuperar, senyalitzar i donar a conèixer
els nostres tresors històrics com: Els Masos
de Vilosiu, castell de Blancafort, Castell de
Sant Salvador, la nostra arqueologia industrial, esglésies i ermites amb èmfasis en el
conjunt de Pedret.
2 Perfeccionar el funcionament del museu
de les Mines i integrar les visites a tots els
nuclis del municipi.

1 La cultura és un vehicle de convivència i
comunicació.
2 Ajudar a l’ús correcte de la llengua catalana en tots els àmbits, conservar la riquesa
de l’ idioma i la variant berguedana. Formació de català per a adults.
3 Fomentar l’intercanvi amb municipis europeus per tal de que els nostres fills i filles
puguin obrir-se vers a altres cultures i que
entenguin la necessitat d’aprendre llengües
estrangeres a l’escola.
4 Recollir i editar la memòria oral del poble.

3 Promoció dels establiments d’allotjaments al municipi.
4 Promoció de l’hostaleria al municipi.
5 Promoció del comerç de proximitat
6 Millorar camins, vies fèrries i recorreguts,
en especial el Tramvia de Sang, apostant
per a un ús esportiu del recursos naturals.
7 Introduir un concurs de fotografia anual.
8 Editar un mapa d’excursions amb punt de
sortida Sant Corneli/ Sant Jordi/ Sant Josep/La Rodonella / Cercs
8 Instal·lació de panells explicatius a l’aire
lliure sobre el passat miner, creant un pont
conceptual entre el Museu de les Mines i
els nostres pobles.
9 Reformar els imants turístics. Tractar
amb estima els llocs que habitants i visitants fan servir per a passejar o de lleure.
( p.e. zona de La Mata, La Font Gran, Llocs
de Barbacoes a Sant Jordi i Cercs, rutes de
passeig a La Rodonella i Sant Corneli,....) i
treure’ns de sobre la imatge de deixadesa
que es pot arribar a percebre actualment en
alguns indrets.

5 Fomentar la participació de tots els pobles en les festes majors de cadascú d’ells.
Proposem fer un concert anual rotatiu,
cada any en un poble diferent del nostre
municipi.
6 Organitzar actes, congressos i projeccions
a Sant Corneli.
Compra d’un projector, omplir amb vida el
Cinema i fer projeccions de pel·lícules relacionades amb la muntanya i programació
infantil.
8 Fer el poble partícep de les exposicions i
activitats al Museu de les Mines.
9 Lligar el contingut del Festival de la Baells
amb Sant Corneli, Sant Josep, La Rodonella,
Sant Jordi i Cercs.
10 Creació d’un ens de coordinació de les
comissions de festes, per poder-se ajudar
mútuament i intercanviar experiències i recursos si fes falta.
11 Condicionar l’accés al castell de Sant
Salvador per facilitar les visites i celebracions d’actes o festes en aquest indret emblemàtic, per gaudir-ne i no oblidar la nostra
història.

Construïm
Catalunya
des del Municipi!!
A les eleccions municipals ens encaminem cap
a la independència del nostre país. Si el CLAM
aconsegueix un bon resultat en aquestes eleccions podrà treballar des de l’ajuntament en la
construcció de la nova República Catalana.
El nostre municipi està carregat d’història.
Des de les restes de la prehistòria (dinosaures, fòssils, etc.), l’Edat mitjana (el castell de
Blancafort, la desapareguda església de Santa
Maria de la Baells, el pont del far, les masies mil·
lenàries, el conjunt de Sant Quirze de Pedret,
etc.), fins a la modernitat (indústries, mines, el
tramvia de sang, “els planos”) aquest patrimoni
forma la nostra identitat i com tal s’ha de protegir, promoure i potenciar.
Els records del passat son un guia important
per entendre el nostre present.
El caràcter del municipi de Cercs està marcat
d’una banda per la cultura autòctona catalana, com també per la immigració del segle XX,
provinent d’altres indrets de l’Estat Espanyol.
En aquest sentit el caràcter obert i hospitalari
del municipi ha quedat manifest i s’està vivint
dia a dia.
Els que vivim aquí ens estimem aquest racó de
la terra i les seves tradicions. La llengua catalana és la expressió lingüística d’aquest indret,
i com a tal volem que gaudeixi de bona salut.
La preservació, recuperació i constant millora
de la nostra cultura catalana ha d’anar lligada
al respecte vers a altres cultures.
Hem de vetllar per tal de conservar, recuperar i
reactivar tradicions locals.
Un signe d’identitat dels que vivim aquí és la Senyera i com símbol que és, ha d’onejar al balcó
de la Casa Consistorial.
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4 Proposem que l’escola es converteixi en
escola verda.

Energia
Qüestionar la dependència energètica és un
repte important de futur. Amb una bona planificació podem evitar que la despesa energètica
municipal sigui cada dia mes alta: Mitjançant
de polítiques d’estalvi (optimització, aïllament,
etc.), l’adequació de parc de vehicles, l’aprofitament de les energies netes (com ara la geotèrmica, el bio dièsel, la biomassa, solar, etc.)
Apostem per a una autonomia energètica a
mig - llarg termini. La electricitat que aquí es
fa servir, pot ser creada en gran part al nostre
municipi.
Hem d’aprofitar el fí del cicle de la central tèrmica com punt de partida d’una nova era, trobant alternatives a la pèrdua de llocs de feina i
ingressos municipals.
Volem crear una eina pionera, modèlica i
innovadora: el Parc d’Energies. Un punt de
trobada entre la investigació i el món empresarial que fomenta la creació de feina en
clau de sostenibilitat en tots els àmbits de
la economia (agricultura, indústria, construcció, transport, etc.). Un centre pioner
en Catalunya, que enllaçant amb el Museu
de les Mines, pot convertir se en un reclam
per visites escolars, col·laboració amb universitats i empreses.

WiPa,
Visita de Marie al
ergies
Parc científic d’en
nkirchen,
renovables a Gelse
Essen

5 Volem que el futur dels fills i les filles
sigui ple d’oportunitats per a poder desenvolupar-se com a persones. Que puguin
aprendre una professió segons el talent de
cadascú i que es sentin ciutadanes i ciutadans amb ple dret.
6 Tornar a obrir la biblioteca de Sant Jordi
per a fomentar la lectura, l’estudi en grup i
el lleure cultural.

Gent Gran
1 Ampliar la oferta de tallers (música, dansa, etc.) per gent gran oberts a tota la població i ampliar l’horari del centre del dia.
2 Buscar lligams amb l’escola (hort escolar
o caminades de interès històric, paisatgístic o naturalista).
3 Augmentar la plantilla del Centre del Dia
per millorar l’atenció a la Gent Gran.
4 Millorar el servei de transport perquè tots
els avis dels diferents nuclis puguin gaudir
del Centre de dia.

Escola i educació

5 Instal·lació de bancs més elevats, a la Plaça central de Sant Jordi.

Entenem l’ensenyament com la principal inversió de futur i apostem per l’educació en totes
les edats.
Treballarem per potenciar la nostra escola per a
assolir un nivell d’excel·lència.
Donarem suport continu a les iniciatives de l’Escola Sant Salvador, i tota la comunitat educativa: alumnes, claustre, treballadors del centre,
mares i pares.
Farem tot el possible per tal d’evitar la pèrdua
continua d’alumnat, entenent la nostra escola
com un reclam de valor per l’arribada de famílies amb infants al municipi.

6 Instal·lar rutes de salut i programar més
activitats de lleure per a fomentar un estat físic i psicològic òptim en les persones
grans.

1 Formació continuada d’adults enfocant
temes relacionats amb el medi ambient, el
servei a les persones i la qualitat de vida.
2 Aïllament i regulació energètica de l’edifici de l’escola.
3 Fer costat a l’escola en els seus esforços
en matèria de la llengua anglesa, desenvolupant unes estades d’anglès al poble.
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4 Apostar per a un transport públic
de qualitat.
5 Pisos tutelats per a la Gent Gran.

Jovent
1 El nostre municipi té una gran necessitat
enfront el jovent , el qual, ja fa molt temps
que no disposa d’un espai propi, on poder
realitzar activitats en el seu temps de lleure. No ha de ser simplement un espai, sinó
un lloc de trobada on els joves es desenvolupin, comparteixin, aprenguin els uns dels
altres a través de diverses activitats adreçades a la seva edat i als seus interessos.
2 Accés amb preu reduït a les instal·lacions
esportives municipals.

3 Instal·lació d’un Skatepark per a un lleure
actiu dels nostres adolescents.
4 Fomentar la seva participació activa en la
vida del poble (esplai, festes, etc.).
5 Atendre les necessitats de lleure del jovent que no disposa de vehicle propi.

Esports
1 Foment d’escalada, senderisme, marxa
nòrdica, ciclisme i piragüisme.

Actuacions
concretes als pobles:
Sant Corneli, Sant Josep, La Rodonella,
Sant Jordi i Cercs
La divisió del nostre municipi en cinc nuclis
comporta dificultats objectives. Però amb bona
voluntat i la implicació de tot i cadascú dels nuclis definirem les prioritats d’actuació.

2 Millora de les instal·lacions esportives
3 Millorar camins, vies fèrries i recorreguts
apostant per a un ús esportiu del recursos
naturals.

La Rodonella
1 Construir una passarel·la per poder accedir amb seguretat als horts situats a l’altra
banda de la carretera C-16.
2 Crear un mercat del bolet a la Rodonella,
aprofitant que la carretera C-16 aporta un
flux important de vehicles i persones. Potenciar des d’allà també els restaurants i
comerços que hi ha al poble.
3 Adeqüar els camins habituals pel ús de
vianants.
4 Netejar la Riera del Pont.

Un punt que afecta a tots els nuclis és el col·
lapse viari quan neva. Per això cal millorar el
pla estratègic en cas de neu i cal reorganitzar
urgentment el funcionament de la neteja viària
en dies de nevades fortes.

Sant Jordi
1 Reconstruir la façana de l’antiga església
de Santa Maria de la Baells en un lloc visible
del poble.

També ens comprometem a renegociar els serveis contractats amb empreses privades ( Televisió, aigua, ...)

2 Instal·lar bancs aptes per a l’ús de la gent
gran, substituir els bancs que són massa
baixos per uns de mides adequades.

Els següents punts han sigut recollits en rodes
d’entrevistes amb gent dels
diferents pobles:

3 Aclarir el futur de la casa en obres a l’entrada del poble que suposa des de anys una
molèstia òptica per veïns i visitants.

Sant Corneli

4 Crear més zones d’aparcaments.

1 Facilitar la mobilitat de la gent gran al
poble amb baranes, passamans. Zones de
descans.

Cercs

4 Instal·lació d’un Rocòdrom

Salut
Promoció, prevenció i atenció.
Promoció: En referència a activitats esportives, per petits , grans , avis fomentar els
esports “passius”, que no cansen gaire com
p.e. la petanca o caminades en camins marcats i rutes urbanes de pocs quilòmetres.
Prevenció: Encaminada a donar informació
bàsica, amb xerrades o a través d’una revista municipal.
Atenció: Més dies d’assistència en els CAPs
dels nuclis fora de Sant Jordi.

2 Millorar el servei de neteja i jardineria en
tot el poble.
3 Revisió dela xarxa de clavegueram. Cal
una actuació decidida per a millorar-la.
4 Millorar la recaptació de aigües superficials.
5 Millorar la il·luminació del poble.
6 Revisió dels punts de perillositat pel que
fa la velocitat dels vehicles.
7 Integrar solucions arquitectoniques amb
l’entorn.
8 Millora de les intal·lacions esportives.

1 Condicionar el tros de camí entre l’aparcament de la Guingueta i el túnel de Cercs
per a empalmar amb la carretera vella per a
usos de mobilitat lenta. Treure-hi barreres.
2 Recuperar el caràcter de poble acollidor
de muntanya, i per tant potenciar les places
i carrers del nucli antic.
3 Millorar la estètica dels indrets
turístics.
4 Senyalitzar la entrada del poble adequadament per fer-ne promoció
turística.
5 Construir una resclosa per garantir la existència d’un llac permanent a peu del poble.
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Unanimitat a la Comissió d’Empresa i Ocupació del
Parlament de Catalunya:
Tots els partits donen suport a la nostra proposta
d’un Parc d’energies renovables a Cercs!

Els regidors consultem el Pla de viabilitat
del Parc d’energies
al Departament d’Energia de la Generalitat

2011-2015

anys més que actius
Què preocupa la gent?
Recollida d’inquietuts en marc de les
eleccions europees 2014
Activisme també comarcal:
Marie porta els greuges del Berguedà
a Brussel·les

EL 9N
VOLEM
VOTAR!!

Marie visita un parc d’energies a Alemanya

