MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT-CONVERGÈNCIA PER
RETRE HOMENATGE / RECONEIXEMENT A JOSEP MARIA CASALS
MONTAÑÀ “CASALETS”

MOTIVACIÓ
Atés que el Sr. Josep Maria Casals va néixer a Berga el 1924 morint a Berga
el 17 de novembre de 2017.
Atès que el proper dia 3 de març farà 4 anys que Berga va retre homenatge a
Josep Maria Casals “el Casalets” mitjançant una exposició de fotografies
seves
Atès que el senyor “Casalets” des de molt jove havia format part de moltes
entitats berguedanes, com ara el Club d’Escacs, la Colla Sardanista ‘Cim
d’Estela’, l’Agrupació Teatral La Farsa, l’Handbol Berga, el Club Esportiu i el
Bàsquet Berga, Així com també havia estat a la comissió de la festa dels
Elois i dels Reis
Atès que la seva exhaustiva col·lecció de fotos ens permet conèixer com va
viure Berga el pas de les dècades 50, 60 i 70
Atès que el senyor “Casalets” va col·leccionar molt de material que va donar
a la ciutat - a l’Arxiu Comarcal - d’entre les quals la seva col·lecció de
signatures (més de 4.000) de personalitats vinculades a qualsevol camp:
escriptors, pintors, actors, músics, cantants… però també berguedans que
han destacat en una o altra activitat i forans vinculats amb la ciutat
Atès que el senyor Josep Maria Casals Montañà va rebre el primer premi a la
Cultura Popular de Berga que va crear el consistori berguedà l'any 1981
Atès que el Sr. Josep Maria Casals ha donat part del seu patrimoni a
diferents entitats berguedanes

DISPOSICIÓ
El Plenari de l’Ajuntament de Berga acorda:
U: Encarregar una placa amb el text “Josep Maria Casals Montañà
“Casalets” - home d’entitats - va crèixer aqui”.
Dos: Col·locar, en el termini de dos mesos, dita placa a la casa que el
va veure créixer “Cal Pastaseca” situat a la Plaça Dr. Saló número 5.
Tres: Informar als seus familiars d’aquest acord i convidar-los a la
col·locació de la placa.

Berga, 20 de febrer de 2017

