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BAN COMARCAL 

El Consell Comarcal del Berguedà s’adhereix a la convocatòria d’Aturada de País de 
la Taula per la Democràcia de demà 3 d’octubre i condemna enèrgicament la 
violència exercida per part de forces de seguretat de l’Estat per impedir l’1-O  

Davant l’agressió dels drets fonamentals dels catalans i de les catalanes i com a resposta 
a les actuacions violentes dels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que es van 
produir durant el dia d’ahir a Catalunya, el Consell Comarcal s’adhereix a la convocatòria 
d’aturada de País convocada per demà 3 d’octubre per la Taula per la Democràcia.  

El Consell Comarcal rebutja i condemna enèrgicament les accions violentes que han 
provocat més de 800 ferits i manifesta el seu compromís ferm en la defensa del drets 
civils i polítics, així com, del model de convivència de la societat catalana. 

L’adhesió del nostre Consell a l’Aturada de País prevista per demà dia 3 d’octubre 
comporta que:  

A) El Consell Comarcal suspèn totalment la seva activitat institucional  

B) Queden anul.lats ELS SERVEIS CANCEL.LATS: 
-.En relació als serveis administratius significa que els centres de treball romandran 
tancats 
-.En relació als serveis socials, recordar que davant de qualsevol urgència, cal 
adreçar-se al cos de Mossos d’Esquadra i al servei sanitari que presta per exemple, 
l’Hospital Comarcal Sant Bernabé 
-.En relació al transport i menjador escolar, a l’estar supeditats al funcionament 
normal dels proveïdors del Consell i de la lliure adhesió dels seus/ves treballadors/
ores a l’aturada del País, per tot això, vista la informació tècnica i de gerència, no 
es pot garantir els serveis mínims, i per tant, queden cancel.lats  
-.Les deixalleries de Berga, Puig-reig, i Guardiola de Berguedà 

C) Es proveiran els SERVEIS MÍNIMS: 
 -.En la recollida de residus 
 -.En la gestió de l’Abocador Comarcal 
 -.La gestió d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) 

Darrerament, deixem clar que el Consell Comarcal serem fidels al compromís de la gent i 
a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 

    Berga (el Berguedà), 2 d’octubre de 2017 

El president 

David Font i Simon
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