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Abel Garcia i Marín, regidor – Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Berga, 
fa constar que, 

 

Berga i el Berguedà, han acollit al llarg dels darrers anys, diferents grups i aules d’estudiants 
universitaris, per estudiar la seva geologia, la seva natura, les antigues explotacions mineres i 
les colònies industrials. Fruit d’això han prosperat convenis i accions concretes, com per 
exemple amb la Universitat Politècnica de Catalunya i València. 

 

La millora de les comunicacions viàries, així com la de les noves tecnologies, posa Berga en un 
lloc molt proper a tota l’àrea metropolitana, i amb ella a les seves universitats. Es hora de 
pensar en promoure la ciutat, per acollir algun centre d’estudis universitaris, extensió d’alguna 
de les facultats de la UAB o de la UPC, facilitant l’arrelament i atracció de talent al nostre 
territori. 

 

Considerem té la comarca prou interès i disponibilitat com per dedicar un departament als 
estudis medi ambientals, als turístics, als d’esports d’alta muntanya o al sector primari, entre 
d’altres. 

 

Berga, capital, i amb ella el conjunt de la comarca pot oferir no solament espais físics, sinó 
també naturals per a l’estudi i pràctica de les especialitats escollides. També en l’àmbit del 
sector agrari-ramader, i molt específicament en el de productes ecològics, podríem esdevenir 
un territori de referencia. 

 

Considerem s’han d’aprofitar algunes oportunitats, en el passat, que podrien haver donat lloc a 
la implantació d’estudis universitaris, el que no podem fer és no impulsar-ho ara, mitjançant la 
presentació de propostes a les principals universitats del país. 

 

Es per tot l’exposat que presenta la següent: 

 

“El ple de l’ajuntament de Berga, acorda, presentar propostes d’implantació d’Estudis 
Universitaris a la Ciutat, davant les principals Universitats de Catalunya, tenint en compte les 
potencialitats de la ciutat i la comarca, en temes medi ambientals, turístics, esportius i del 
sector primari” 

 

I, perquè consti signa la present moció, a Berga, el dia 22 de novembre de 2021. 

 

 

 
 
 
Berga, datat i signat electrònicament. 
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