
                                                 Berga a 17 de juny de 2022 

Davant la suspensió de l’espai de barraques i concerts de La Patum 2022 per la denúncia del 

propietari de Berga Residencial, les entitats sotassignants volem expressar: 

- Que en cap cas estem d’acord en la decisió judicial que entenem que interposa els 

interessos privats i empresarials (no necessàriament lligats al benestar de la gent gran 

que hi resideix) als interessos generals i del teixit associatiu de la ciutat.  

- Que el jovent berguedà volem un espai on poder gaudir de l’oci nocturn de manera 

segura i de forma conjunta. 

- Que les entitats que hem participat del concurs d’adjudicació de les barraques som totes 

entitats sense ànim de lucre amb limitacions econòmiques. Aquesta proposta ens 

garantia la continuïtat i les activitats que totes oferim a la ciutat durant l’any. 

- Que l’Ajuntament, en aquesta ocasió, ha informat i treballat la proposta des del mes de 

febrer per tal de fer-la participativa i oberta. 

- Que sabem que l’empresa en qüestió havia acceptat la proposta mentre, per altra 

banda, interposava una denúncia que és contra l’Ajuntament de Berga però ens afecta 

igualment a totes les entitats participants del concurs públic. 

- Que aquests concerts s’organitzen adequant-se a criteris de seguretat i bon 

funcionament de la festa i que és un grup d’experts i organitzacions veïnals que 

estableixen els criteris. Aquesta decisió judicial, per tant, desacredita aquest 

plantejament treballat i consensuat de manera coral i debilita les línies de seguretat 

marcades. 

Per tot això i després de l’esforç i el treball realitzat per les entitats participants en els 

concerts i barraques d’aquesta Patum 2022 ens veiem obligades a traslladar les activitats de 

divendres al Cinema Catalunya, seu dels Castellers de Berga, per tal de garantir els objectius 

fonamentals que han estat definits els darrers mesos de treball. 

No oblidar ni per Patum ni durant la resta de l'any que les entitats som el motor d'aquest 

poble més enllà d'interessos particulars que amb les seves empreses, noms i cognoms 

s'aprofiten del que és de totes. Aquesta cancel·lació d'avui no és fortuita sinò intencionada 

i cal recordar que té culpables que hi han treballat en contra.  

Convidem al poble de Berga a fer-nos costat aquesta nit.  

- Casal Panxo 

- Castellers de Berga 

- Ateneu Llibertaru del Berguedà 

- La Bauma dels Encantats 

- Ben Anats 

- Berguedana de Trash 

- Club Esquí Berguedà 



- JAB 


