Ramon Bergé Lafont.

Visc a Vallromanes des de l’any 1999. Casat i amb dos fills.
Fill d’una nissaga d’emprenedors I pencaires que es remunta a moltes generacions he mamat
de ben petit el mon de l’empresa, les necessitats del mercat i les mancances que pateix la
societat en general. Això m’ha produït sempre una inquietud per la política i els afers socials i
culturals. Per mi es molt important les persones i la seva dignitat.
Vaig cursar estudis fins a COU i després cursos de formació de tota mena relacionats amb
l’activitat que he desenvolupat. Avui dia soc tècnic en sistemes de producció i control de
qualitat. Del 1980- 85 vaig desenvolupar tasques específiques dins del negoci familiar dedicat a
enderrocs , comercial de metalls i reciclatge essent pioners en aquest camp.
El 1985 vaig fundar una empresa des serveis a la industria de la electrònica i que actualment
continuo desenvolupant.
Al llarg de la meva trajectòria autodidacta no m’he prodigat gaire en associacions o entitats
culturals tot i que he col·laborat espontàniament en molts projectes i iniciatives. Concretament
ara soc el responsable del PAU ( Pla Autoprotecció Urbanització ) al meu barri. Recentment he
sigut membre de la colla gegantera. I fa uns anys vaig col·laborar en l’associació VEM –
Vallromanes es Mou ( 2010-12).
Des del 1995 vaig adonar-me que aquest país lluny d’anar millor, tot lo contrari, cada cop
anava pitjor. Fins que amb la sentencia de l’estatut del 2010 va culminar per mi un trencament
del pacte constitucional del 1978, i de retruc l’inici de la fi del règim del 78. Calia cercar una
estructura sòlida d’estat per poder refer les qüestions bàsiques d’un estat de dret que permeti
un desenvolupament just i sostingut de tota l’activitat econòmica, social i cultural del país.
Per aquest motiu vaig participar en la fundació de la ANC- Assemblea Nacional Catalana que va
culminar amb la DUI del 2017 que encara no em pogut fer efectiva. Després de cinc anys com a
coordinador he fet un pas al costat cedint lideratge a altres membres de la coordinadora
esperant de quina forma podia ser mes útil a la causa.
Per això, ara dono suport a Primàries Catalunya per acabar la feina i deixar una república
constituïda llesta per iniciar un procés constituent on els partits desitjo facin un paper
preeminent. Em presento com a candidat desprès de comprovar el poc interès dels polítics
locals per sumar en una estratègia comuna i garantir sobretot una regeneració democràtica
fent-la mes participativa. Tot això ho farem entre tots.

