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L’Ajuntament de Berga busca
des de fa un any el finançament
per moblar l’edifici del centre cívic
i obrir-lo a la ciutadania com a ho-
tel d’entitats. Després que les ob-
res d’adequació del nou espai ja es-
tiguin gairebé enllestides, la prin-
cipal preocupació de l’equip de go-
vern és la de trobar els diners per
poder moblar els diferents des-
patxos amb taules i cadires perquè
siguin utilitzats per les entitats. 

Segons ha avançat la regidora de
Benestar Social de l’Ajuntament,
Maribel Iglesias, el consistori està
pendent de saber si disposa d’una
subvenció per cobrir la partida
de mobiliari. La regidora no ha vol-
gut avançar-se als esdeveniments,
i vol que l’ajuda estigui lligada
abans d’explicar-ne els detalls. De
totes maneres, tot i la complicada
situació econòmica, assegura que
en els darrers mesos «s’ha estat tre-
ballant per poder obtenir aquest fi-
nançament». Davant la impossi-
bilitat del govern local de demanar
crèdits, ja que la llei d’estabilitat
pressupostària no li permet en-
deutar-se, l’executiu ha de trobar
ajudes que li financin el 100% del
mobiliari, del qual no se n’ha fet
públic el cost. 

Iglesias ha avançat que és pos-
sible que en les properes setmanes
es pugui saber si el consistori dis-
posa d’una subvenció i pot treba-
llar per posar a disposició de les en-
titats aquest equipament, que està
tancat des del setembre del 2011,
quan l’Escola Municipal de Músi-
ca de Berga va traslladar-se al nou
edifici i el centre cívic va quedar
lliure i sense cap ús. 

Tot i que la majoria de despat-
xos encara no estan en funciona-

ment, sí que fa més d’un any que
es van posar en marxa alguns dels
espais de l’edifici. Concretament,
el Centre Obert Ramon Maria
Serchs utilitza un parell de sales
d’aquest hotel d’entitats per des-
envolupar la seva activitat, que
fins fa poc es feia en alguns centres
educatius de la ciutat. Per altra
banda, també fa gairebé un any
que l’equipament acull el Punt
Òmnia, que anteriorment estava
situat en un local de lloguer al
barri de Santa Eulàlia. Amb aquest
trasllat, el consistori s’estalvia des-
peses i, a més, pot aprofitar les ins-
tal·lacions i els ordinadors per
oferir cursos. També es continua
utilitzant la sala més gran de l’e-
difici, que està oberta a les entitats
que ho sol·liciten.
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Berga busca des de fa un any els diners
per moblar el nou espai per a entitats 
El consistori està a l’espera de saber si disposa d’una subvenció per poder-lo posar en marxa 

El canvi de partides pressu-
postàries del Pla Únic d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament de Ber-
ga ha de permetre la instal·lació
d’un ascensor a l’edifici del futur
hotel d’entitats, necessari en un
equipament com aquest, que
ha de donar servei a la ciutada-
nia. Aquest canvi de destinació
d’una partida de diners solucio-
na una part important del pres-
supost necessari per a la posada
en marxa de l’equipament. 

Per altra banda, s’instal·larà un

sistema de control d’accés digital.
Aquesta tecnologia s’utilitza en
equipaments d’aquestes caracte-
rístiques, que tenen l’ús de moltes
persones, per poder controlar les
hores d’entrada i sortides dels
usuaris i per poder solucionar
problemes en cas d’incidències.
També és una mesura de segure-
tat per impedir que es facin còpies
de les claus de les sales. D’aques-
ta manera, els usuaris tindran una
targeta que els permetrà accedir a
l’edifici sense haver d’utilitzar
claus.
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Un canvi de partida permetrà
instal·lar l’ascensor a l’edifici

Una de les sales de l’edifici encara en obres, l’any passat 

Quan el nou hotel d’entitats
estigui en funcionament, l’A-

juntament de Berga posarà a dis-
posició de les entitats quinze sales
perquè puguin desenvolupar-hi les
seves activitats. A banda de poder
utilitzar despatxos, que es reparti-
ran de manera equitativa entre les
associacions interessades, també
hi haurà tres sales petites, una
sala polivalent més gran i l’auditori
principal, que actualment ja s’utilit-
za. Abans que s’obri al públic, està
previst informar les entitats sobre
quin serà el procediment per sol·li-
citar-ne l’ús per poder repartir-les
segons les necessitats, a banda de
poder realitzar actes de petit for-
mat als espais més amplis. 
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L’edifici ofereix 15
espais a les entitats

Els alumnes del curs Explora
els bolets, organitzat per l’Explo-
ratori dels recursos de la Natura i
l’Ajuntament de Berga, visiten avui
dues empreses d’agroalimentació
del Berguedà dins de la progra-
mació de la segona sessió, que
tindrà lloc avui.  

El dissabte 26 d’octubre es va fer
la primera jornada, i avui dissab-
te es finalitzaran les sessions pre-

sencials amb una sortida al matí
que inclourà la visita a Monbolet
i Casabella Natura, dues empreses
que utilitzen el bolet per a l’ela-
boració dels seus productes. A
banda, els alumnes faran una vi-
sita al Museu d’art del bolet de Ca-
talunya, de Montmajor. Les classes
continuaran a la tarda, amb tres
ponències de temàtica diferent
però amb el bolet com a protago-
nista. A partir de les 4, el gastrònom
Toni Massanés oferirà una xerra-
da sota el títol «Gastronomia amb
bolets». A continuació, el doctor
Agustí Camps parlarà sobre la to-
xicitat dels bolets; i per acabar, Juan
Martínez de Aragón, investigador
del Centre Tecnològic Forestal de

Catalunya, oferirà una conferència
sobre la gestió sostenible del recurs
micològic. 

Fa quinze dies, els participants
van tenir les primeres sessions, que
van  consistir en una sortida al bosc
per buscar bolets i, posteriorment,
una formació per a la identificació
de les diverses espècies, a càrrec
del micòleg Lluc Escánez. També
van participar en un taller de fo-
tografia que van oferir membres de
l’Agrupació Fotogràfica Tallers
d’Arts i Oficis de Berga

És la segona edició d’aquest
curs i enguany hi participen una
seixantena d’inscrits, que prove-
nen de diferents punts de la geo-
grafia catalana.
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Una seixantena de
persones participen a les
sessions formatives de
l’Exploratori de la Natura



Els alumnes de l’Explora els bolets
visiten empreses alimentàries

Alumnes participants a la sortida al bosc del 26 d’octubre

EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA

Breus

El grup Tràfec Teatre torna demà
als escenaris amb la reposició de
l’obra FerRIDA (Quebrada), que
van estrenar el mes de juny. Es
tracta d’una de les activitats que
forma part de la Mostra de teatre
i música de tardor, que protago-
nitzen les entitats locals. L’espec-
tacle vol ser un homenatge a la pin-
tora mexicana Frida Kahlo. L’acte
serà demà a les 6 al Teatre Muni-
cipal i l’entrada costa 10 euros.  

Tràfec Teatre torna amb 
l’obra «FeRIDA», avui

MOSTRA DE TARDOR

La delegació berguedana de
l’Associació de Diabètics de Cata-
lunya ha organitzat per al 17 de no-
vembre una caminada solidària
per celebrar el Dia Mundial de la
Diabetis. Amb el lema «Fes un
pas per la diabetis», s’ha programat
una sortida a les 12 del migdia a la
plaça Viladomat. La caminada es-
tarà amenitzada pel grup Trastu-
kats. L’organització demana portar
una peça de color blau.

Caminada solidària per
la diabetis a Berga

ENTITATS

L’espectacle Ecos de Patum, di-
rigit per Comediants i protagonit-
zat per l’Escola Municipal de Mú-
sica de Berga, arriba demà a la Fira
Mediterrània de Manresa. La re-
presentació, després de fer-se a
Berga, es portarà a l’escenari de la
plaça del Milcentenari, amb l’ob-
jectiu de trobar programadors in-
teressats en l’espectacle. La cita a
la capital del Bages és demà, diu-
menge, a la 1 del migdia.

«Ecos de Patum», a la
Fira Mediterrània, demà

ESPECTACLES


