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compres agregades en benefici del món 
local?

El procés i els resultats els valorem 
molt positivament i creiem que cal l'apli-
cació del sistema de compres agrega-
des a d'altres serveis i/o productes pel 
benefici que aquest sistema comporta 
en l'estalvi dels diferents pressupostos 
públics que es nodreixen dels impostos 
dels nostres ciutadans i les nostres ciu-
tadanes, inclòs, penso que en la licitació 
de compres agregades caldria incor-
porar-hi el màxim de territoris possibles 
per tal d'obtenir ofertes i estalvis més 
avantatjosos per a totes les administra-
cions. Fent el símil empresarial, ens hem 
d'aprofitar de les economies d'escala i de 
la capacitat de negociació de les nostres 
administracions.

5. Parlant del Berguedà, quin moment viu 
la comarca?

Cal tenir en compte que gran part de 
l'economia del Berguedà estava basada 
en la mineria i el tèxtil, dos sectors que 
han patit una total o gran davallada i que, 
per tant, substituir o reorientar aquestes 
activitats econòmiques no és senzill. Per 
això, comarcalment hem plantejat una 
estratègia pròpia de desenvolupament 
econòmic que seguirem fil per randa du-
rant tota aquesta legislatura i que conté 
quinze projectes o àmbits d'actuació que 
volem treballar i dels quals destaco: l'em-
prenedoria, sectors com l'agroalimentari 
o el tèxtil-sanitari, el turisme de qualitat 
o les noves energies, entre altres. Hi ha 
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1. Vostè ha iniciat la segona legislatura 
al capdavant del Consell Comarcal del 
Berguedà. Com s'afronta un context tan 
complicat?

S'afronta amb moltes ganes de treba-
llar per la comarca i els seus habitants; 
som conscients de la situació econòmica 
que estem passant, però també som sa-
bedors de les oportunitats, els projectes i 
la direcció que el nostre territori ha de se-
guir en aquests propers anys per garantir 
un present i un futur millor.

2. Els Consells comarcals estan sent po
sats en dubte. Què cal dir als qui dubten 
de la seva funció?

La major part de persones que posen 
en dubte el treball o la utilitat dels con-
sells comarcals són persones que des-
coneixen la realitat territorial i diversa del 
nostre país i/o desconeixen els serveis, 
els programes, els projectes i les acci-
ons que es tiren endavant des d'aquests 
organismes. Els consells comarcals són 
ens locals de proximitat (altres admi-
nistracions no poden dir el mateix) que 
ajuden, han d'ajudar i donen suport als 
municipis (especialment als més petits) 
i que aposten per mancomunar serveis 
tals com: serveis socials, gestió de resi-
dus, serveis tècnics, serveis de promoció 
econòmica, transport escolar, menjador 
escolar, depuració d'aigües, oficines de 
consum i d'habitatge o serveis de jo-
ventut, entre molts altres serveis. Si els 
consells comarcals, desapareguessin, 
s'hauria d'inventar una figura semblant.

3. Vostè és el representant a les comar
ques centrals del Fòrum comarcal de 
l'ACM. Com valora l'òrgan?

És molt necessari que hi hagi un espai 
de trobada, treball i debat sobre els con-
sells comarcals i llur activitat a l'ACM, ja 
que en el Fòrum Comarcal intercanviem 
propostes, coneixements i experiències 
que ens serveixen mútuament i ens re-
troalimenten. Participant de la tasca que 
duem a terme des del Fòrum t'adones 
del treball i la utitlitat dels consells i de 

la necessitat de mancomunar serveis a 
fi de ser més eficients i reequilibradors 
en els nostres territoris. Actualment, hem 
treballat intensament per reclamar un fi-
nançament i un àmbit competencial clar 
a favor dels consells comarcals, i estem 
aportant propostes per tal que es tinguin 
en compte a la futura llei de governs lo-
cals que es treballa des del govern de la 
Generalitat de Catalunya.

4. Seguint amb l'ACM, vostès com a Con
sell Comarcal estan adherits a la licitació 
elèctrica que va fer l'Associació. Com 
valora aquest procés de l'ACM de fer 
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dia vam redactar un pla dinamitzador de 
l'economia social i cooperativa, i ha estat 
aquest instrument el que ha possibilitat la 
creació d'aquest centre d'empreses que 
permet i aposta per facilitar un espai de 
treball a preus molt assequibles a autò-
noms i empreses que vulguin iniciar la 
seva activitat. És a dir, hem complert amb 
allò que hem planificat i, de fet, ja estem 
pensant en l'ampliació del projecte per al 
2013, ja que només d'oferir aquest espai, 
l'hem omplert amb la presència de tres 
cooperatives, dos autònoms i una asso-
ciació dedicada al consum de productes 
ecològics. Aquests usuaris, a banda de 
gaudir d'un espai coworking, es benefici-
en de l'esapi d'assessorament del nostre 
Consell Comarcal.

8. A nivell turístic vau signar un conveni 
amb el Ministeri d'Indústria.
El mes d'abril d'enguany vam signar un 
conveni amb la Escuela de Organización 
Industrial de Madrid, fundació depen-
dent del Ministeri d'Indústria del Govern 
espanyol, que en es permetrà realitzar 
tot una sèrie d'estudis i plans per donar 
suport en accions concretes al sector 
agroalimentari, tèxtil-sanitari o en la cre-
ació d'un fons d'impuls empresarial que 
permeti accedir al crèdit als autònoms i 
petits empresaris que vulguin iniciar una 
activitat econòmica al Berguedà. A ban-
da d'aquestes accions, el conveni signat 
amb l'EOI ens permetrà en el proper 
2013 confeccionar un pla de comercia-

sectors econòmics, doncs, que ens fun-
cionen correctament i que cal ajudar-los 
perquè puguin millorar i tirar endavant. 
Hem de veure sempre el got mig ple; te-
nir un esperit positiu i constructiu i, alhora, 
realista.

6. Un projecte era l'Agència de desen
volupament del Berguedà. En quin punt 
està?

No parlem d'un projecte en passat sinó 
que hem de parlar d'una realitat present. 
En una comarca on coexistien diferents 
consorcis de promoció econòmica i/o 
turística s'ha apostat per reunificar tots 
aquests ens amb la finalitat que siguin el 
braç executor de la promoció econòmica 
de la comarca sota el paraigües del Con-
sell Comarcal. Aquest nou ens comptarà 
amb la presència dels ajuntaments que 
s'hi vulguin adherir i, a més, s'hi ha volgut 
incorporar el sector empresarial privat i els 
sindicats, de forma que la col·laboració 
públicoprivada estigui garantida. En 
aquests moments, s'ha iniciat formalment 
la dissolució dels diferents consorcis i, 
paral·lelament, s'està creant el nou ens 
en el qual s'estan adherint els diferents 
membres del sector públic i privat.

7. També heu creat el Centre d'Empreses 
del Berguedà?

La veritat és que estem molt orgullosos 
d'aquest projecte, ja que, una vegada 
més, hem demostrat la utilitat de la plani-
ficació feta pel Consell Comarcal. Al seu 

lització i màrqueting turístic i elaborar el 
Pla director del santuari de Queralt com a 
indret emblemàtic per a tots els bergue-
dans i les berguedanes.

9. També heu destacat per posar en mar
xa un protocol d'actuació davant de mal
tractaments infantils?

Aquest protocol s'emmarca dins el 
projecte global creat, liderat i impulsat 
pel nostre Consell anomenat "Berguedà 
en xarxa: benestar, infància i famílies". 
Aquest projecte, de caràcter transversal, 
és un espai interdisciplinar de treball amb 
la finalitat de donar a la població del Ber-
guedà una atenció de qualitat i de poten-
ciar el treball en xarxa entre institucions 
que tenen com a objectiu el benestar de 
les famílies, la infància, l'adolescència, la 
gent gran, les dones, etc. Aquest projec-
te neix de la voluntat de garantir una ma-
jor eficàcia en la prevenció, la detecció i 
la intervenció, així com una millor eficièn-
cia amb un abordatge integral d'atenció 
a les persones i, alhora, millorar l'aprofi-

tament dels recursos humans i econò-
mics. I, certament, en el marc d'aquest 
projecte, ha estat aprovat el "Protocol per 
a l'atenció a la infància i a l'adolescència 
en situació de risc i/o desprotecció".

10. Quins reptes de futur caldrà afrontar 
en els pròxims dos anys?

Tot i les dificultats econòmiques que 
es preveuen, al principi d'aquesta legis-
latura ens vam plantejar de treballar des 
del Consell Comarcal, en tres àmbits: el 
servei als ajuntaments, l'atenció a les per-
sones i el desenvolupament econòmic 
al Berguedà. I, per tant, aquests, com 
no podria ser d'una altra manera, seran 
els nostres eixos de treball i els nostres 
reptes de present i de futur immediat a la 
nostra comarca. ¹ ¹
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