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Ple de setembre 

El dia 24 de setembre el Consell Comarcal del Berguedà va celebrar el primer Ple 
després de les vacances i entre d’altres temes es van aprovar. La dissolució del 
Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà. Les adjudicacions definitives dels 
serveis de transport escolar a la comarca del Berguedà. Les adjudicacions definitives 
dels menjadors escolars de […] 
El ple aprova la moció de suport a la consulta del 9N 

Durant el Ple que es va celebrar ahir 24 de setembre a les 20:00 hores al Consell 
Comarcal del Berguedà, va quedar aprovada per unanimitat la proposta de moció 
d’acord de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de Novembre de 2014.   

Les empreses alimentàries del Berguedà uneixen esforços 

El Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya és la nova associació 
d’empreses alimentàries del Berguedà amb l’objectiu de promoure, fomentar i 
contribuir a la competitivitat de les 36 empreses membres, amb un nombre total d’uns 
375 treballadors i amb un volum global de facturació d’uns 75 milions d’euros. Tal i 
com ha explicat el […] 
Curs de monitor/a d’activitats de lleure, al Berguedà 

El proper 11 d’octubre comença un nou curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil 
i juvenil, a l’Alberg la Sala, a la Pobla de Lillet. Les inscripcions es poden fer fins el 3 
d’octubre al Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà. S’han 
de tenir 18 anys complerts a la data d’inici del […] 

Normalitat en l’inici del curs escolar al Berguedà 

Avui, dilluns 15 de setembre, ha començat un nou curs escolar. Uns 5.000 alumnes 
han començat el curs al Berguedà, xifra que suposa un lleuger descens respecte al 
curs anterior. El transport escolar s’ha realitzat amb normalitat des dels diversos 
municipis. Per aquest curs, tant a primària com a secundària,  es mantenen les 
mateixes rutes […] 
Diada Nacional de Catalunya 2014 

Berguedanes i berguedans, La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya té 
com sempre una reivindicació, però aquest 2014 recordem que fa tres-cents anys que 
vàrem perdre una guerra, la llibertat i els drets nacionals. La singularitat numèrica 
dels tres segles il·lustra l’Onze de Setembre d’enguany i ens fa adonar que nosaltres 
som els protagonistes […] 
Matrícula oberta als cursos de català 

A partir del dia 16 de setembre ja us podeu inscriure als cursos de català, al Consell 
Comarcal del Berguedà. Més informació: bergueda@cpnl.cat   Dates prova de nivell 
16 de setembre de 9 a 12 h 17 de setembre de 16 a 18 h 18 de setembre de 9 a 13 h 
Dates inscripcions 16 […] 

http://www.bergueda.cat/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTA7MTtodHRwOi8vd3d3LmJlcmd1ZWRhLmNhdC9wbGUtZGUtc2V0ZW1icmUvOw%3D%3D
http://www.bergueda.cat/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTA7MTtodHRwOi8vd3d3LmJlcmd1ZWRhLmNhdC9lbC1wbGUtYXByb3ZhLWxhLW1vY2lvLWRlLXN1cG9ydC1hLWxhLWNvbnN1bHRhLWRlbC05bi87
http://www.bergueda.cat/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTA7MTtodHRwOi8vd3d3LmJlcmd1ZWRhLmNhdC9sZXMtZW1wcmVzZXMtYWxpbWVudGFyaWVzLWRlbC1iZXJndWVkYS11bmVpeGVuLWVzZm9yY29zLzs%3D
http://www.bergueda.cat/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTA7MTtodHRwOi8vd3d3LmJlcmd1ZWRhLmNhdC9jdXJzLWRlLW1vbml0b3JhLWRhY3Rpdml0YXRzLWRlLWxsZXVyZS1hbC1iZXJndWVkYS87
http://www.bergueda.cat/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTA7MTtodHRwOi8vd3d3LmJlcmd1ZWRhLmNhdC9ub3JtYWxpdGF0LWVuLWxpbmljaS1kZWwtY3Vycy1lc2NvbGFyLWFsLWJlcmd1ZWRhLzs%3D
http://www.bergueda.cat/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTA7MTtodHRwOi8vd3d3LmJlcmd1ZWRhLmNhdC9kaWFkYS1uYWNpb25hbC1kZS1jYXRhbHVueWEtMjAxNC87
http://www.bergueda.cat/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTA7MTtodHRwOi8vd3d3LmJlcmd1ZWRhLmNhdC9tYXRyaWN1bGEtb2JlcnRhLWFscy1jdXJzb3MtZGUtY2F0YWxhLzs%3D
mailto:bergueda@cpnl.cat


Més de 8000 participants a les activitats de lleure, al Berguedà 

El Berguedà continua sent la comarca de Catalunya on s’hi organitzen més 
campaments i colònies. Aquest estiu 2014, s’han notificat 235 activitats a terres 
berguedanes. Més de la meitat d’aquestes activitats han estat campaments, però 
també colònies, casals de vacances, rutes i camps de treball. La gran majoria de les 
activitats han estat organitzades per […] 
Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial 

S’obre la convocatòria per sol.licitar les subvencions per a la rehabilitació d’edificis 
d’ús residencial. Terminis De l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2014 per obres no 
iniciades abans de la publicació de la resolució de convocatòria, sense concurrencia 
competitiva i amb documentació complerta, en: Obres de seguretat, conservació i 
manteniment dels edificis que disposin d’un […] 
Obert el termini per la sol·licitud de beques per estudis post-obligatoris 2014-15 

Obert el termini per la sol·licitud de beques per a cursar estudis post-obligatoris: 
Batxillerat, Cicles Formatius i Superiors, Ensenyaments Artístics, Universitat (Graus, 
Màsters…).  A la web del Ministerio de Educación y Deporte es troba la informació 
sobre terminis i procediments: Beques i ajudes de caràcter general 2014-2015 (Web 
del MECD) Terminis i adreça web on […] 
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