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El Berguedà trasllada al Govern la
preocupació sobre la processionària i
les carreteres
El president del Consell Comarcal es reuneix amb la delegada del Govern a la
Catalunya Central | Font i Vilagrà també parlen d'indústria i potencialitats

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, i la delegada del Govern a la Catalunya Central,
Laura Vilagrà Foto: CCBerguedà

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, s'ha reunit aquest dimarts al matí
amb la nova delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà
(http://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/4594/laura/vilagra/vull/ser/delegada/territori/al/govern
) , amb l'objectiu de realitzar un primer intercanvi d'impressions i explicar a la republicana quines
són les principals preocupacions de la comarca. En aquesta reunió, segons ha informat l'ens
comarcal, s'ha parlat, bàsicament, de la preocupació entorn de la processionària, i de la necessitat
de desplegar infraestructures.
Sobre el primer aspecte, Font li ha traslladat el neguit comarcal generalitzat sobre l'increment
d'erugues, així com els perills que comporta. En aquest punt, li ha demanat el procediment
d'actuació del Govern que, segons va avançar NacióBerguedà el passat 22 de desembre, té previst
realitzar una fumigació amb productes biològics a les zones més vulnerables
(http://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/4274/generalitat/es/compromet/actuar/contra/process
ionaria/al/bergueda) . Vilagrà s'ha compromès a traslladar la preocupació de la comarca que, tal
com ha recordat, és compartida amb altres zones de la Catalunya Central.
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Pel que fa a les infraestructures, Font ha remarcat la necessitat d'accelerar els estudis per la
millora de la C-26, que uneix Solsona i Ripoll passant per Berga, així com el projecte executiu pel
desdoblament de la C-16 que, segons van informar, passaria a tenir dos carrils fins a Cercs
(http://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/4157/autovia/c16/ampliara/fins/cercs/es/fara/tercer/carril/reversible/fins/baga) . A més, també ha informat la
nova delegada de la preocupació dels berguedans que, per motius laborals, passen diàriament per
la C-55 i que, en aquest cas, no disposen de cap mena de descompte o bonificació
(http://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/4584/bergueda/tamb/exigeix/bonificacions/al/peatge/
c-16) .
Polígons i indústria
El president del Consell Comarcal també ha explicat a Vilagrà la situació del polígon d'Olvan, la
necessitat del Berguedà d'atraure nous inversors i el desplegament pendent de serveis com ara la
fibra òptica. En la mateixa línia, ha posat en valor els sectors emergents de la comarca, com ara
l'agroalimentari, el forestal o el turisme, tot remarcant la necessitat de disposar d'espais per a
que les empreses els puguin desenvolupar.
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