
 

Proposta per la construcció de l’estació d’autobusos 

La construcció d'una estació d'autobusos que pugui oferir un servei adequat a les necessitats de la 

nostra ciutat i de tota la comarca és una tasca que fa molts anys que Berga hauria d'haver enfrontat. 

Els avantatges del projecte d’estació a la Rasa dels Molins són actualment inapel·lables. Després de 

molts anys de debat i de descartar moltes opcions la ciutat tenia dues opcions possibles i la de la 

Rasa dels Molins s’erigeix en guanyadora. No només per la seva centralitat, o per ser l’opció que els 

diferents plans que han de guiar la nostra ciutat ho contemplen així, també pel calendari, aquesta 

és la que es podrà executar en el període més curt de temps. 

Les comunicacions amb el Berguedà i la resta de Catalunya són cabdals per al nostre futur. Amb els 

pobles de la comarca per tal de vertebrar-la i contribuir així a evitar-ne la despoblació, i amb la resta 

de Catalunya per apropar els serveis que la nostra ciutat no pot oferir, facilitant la vida de totes les 

berguedanes i berguedans, i pal·liant els punts febles de viure en una ciutat petita.  

Aquest projecte ha estat en boca de tots els partits polítics que actualment tenen representació a 

l'Ajuntament, el que fa que aquest moment sigui el més adequat per fer de la construcció de l'estació 

d'autobusos finalment un projecte de ciutat.  

Hem d'aprofitar, a més, per poder aclarir com ha de ser el projecte que volem. I no hi ha cap millor 

forma de fer-ho que aprofundir en la democràcia participativa per acabar decidint com ha de ser 

l’estació que vol la ciutat. Si aconseguim la implicació de la ciutadania en aquesta decisió, avançarem 

en dues direccions, tant en la idea comuna de ciutat com en la de  guanyar experiència en aquest 

mecanisme tan poc explorat a Berga com és la participació. Cal aprofitar les noves eines de les quals 

disposem.  

És per això que proposem:  

1. Informar a la Generalitat que la ciutat optà per fer l’Estació a la Rasa dels Molins. 



 

2. Engegar un procés participatiu per a l’adequació del projecte a les actuals necessitats de la 

ciutat i la comarca, que inclogui una explicació i informació profunda, entenedora i 

transparent de totes les opcions possibles, per tal de permetre una participació real.  

3. Informar a la ciutadania i als grups polítics de forma periòdica dels avenços en el procés.  
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