
 
 

La comarca del Berguedà no viu aliena a l’actual context de crisi política, ecòminca, 

social i ambiental que patim el conjunt dels Països Catalans. Un context que requereix 

d’eines útils per articular fronts de lluita que ens permetin suportar els embats i els 

reptes que se’ns presenten, a més de proposar noves alternatives que permetin 

construir nous marcs per viure dignament. Per aquest motiu, neix l’assemblea 

d’Endavant Berguedà, amb la voluntat clara de: 

 

· Crear un espai que sumi sinergies amb la gran heterogeneïtat de col·lectius i 

moviments socials que ja existeixen a la comarca.  

 

· Dotar a la comarca d’un espai de debat i reflexió, emmarcat dins l’esquerra 

independentista, que permeti l’articulació de propostes a la comarca enllaçant-les, si 

cal, a nivell nacional. 

 

· Ser un agent més que ens porti a la mobilització i a marcs de ruptura per la 

independència dels Països Catalans, tal i com l’autoorganització popular va assolir el 

2017 al Principat. Ens trobem en un moment de desorientació i desmobilització del 

moviment independentista, mentre que l’Estat continua l’ofensiva contra tot allò que 

ens identifica com a poble. El cas del català n’és el darrer exemple. Només amb el 

retorn de la mobilització i la defensa de la nació, podrem combatre la recentralització 

de l’Estat i l’espanyolització creixent que ens intenten imposar. 

 

· Respondre al moment de crisi econòmica i social que vivim. Pugen el cost de la vida, 

mentre ens precaritzen cada vegada més sense tocar els sous, això aquelles que 

podem treballar. Cal implicar-nos també des dels espais de lluita existents per 

combatre l’augment constant del preu de l’habitatge, i la impossibilitat per accedir-hi 

per gran part de la població, així com potenciar espais de lluita que des de l’àmbit 

sindical reforcin la lluita pels nostres drets socials. 

 

· Cooperar amb el moviment feminista de la comarca per fer front als discursos 

conservadors i reaccionaris que s’han accentuat els darrers anys que atempten 

directament contra els drets de les dones i totes les diversitats sexuals i de gènere. 

Reforçar i crear espais d’autoorganització feministes com a eines imprescindibles cap 

a la construcció d’unes relacions lliure de qualsevol violència i explotació.  

 

· Defensar el Berguedà de les agressions continues al medi ambient que trinxen 

l’entorn i només busquen l’enriquiment d’uns pocs fomentant el monocultiu del turisme 

com a futur per la comarca. Al mateix temps, cal avançar cap a la defensa del model 



d’agricultura i ramaderia respectuós en l’entorn com a via de desenvolupament del 

territori. Tot plegat per dotar d’un futur sostenible a la comarca, i combatre des de tots 

els mitjans l’emergència climàtica que vivim. 

 

· En definitiva, Endavant Berguedà neix amb la voluntat d’aportar a la comarca un 

espai de lluita més en la construcció d’alternatives que ens permetin avançar en la 

nostra sobirania com a dones, classe i poble.  

 

Per un Berguedà viu, combatiu i que defensi la vida. Per uns Països Catalans lliures, 

feministes i socialistes! 

 

 


