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INTRODUCCIÓ  

 

Aquest taller, l’informe de resultats del qual teniu a les mans, es duu a terme en 

el marc del Projecte d’Intervenció Integral al Barri Vell, inclòs en la Llei de millora 

de barris, àrees urbanes i viles, (impulsat per l’Ajuntament de Berga amb el 

suport de la Generalitat de Catalunya). El projecte té per objectiu la renovació, 

rehabilitació i dinamització d’aquesta zona de la ciutat.  

 

El projecte neix amb la intenció de transformar el Barri Vell de Berga amb 

accions que millorin l’espai públic, els serveis, la qualitat de vida i la 

dinamització socioeconòmica. La implicació de veïns i veïnes en el futur del barri 

és un aspecte destacat del projecte, per la qual cosa es creen diversos espais i 

moments de participació ciutadana mitjançant els quals es facilita la informació, 

el debat, i l’aportació de la ciutadania de Berga i especialment la del Barri Vell, 

sobre diverses accions del Projecte d’intervenció integral.  

 

El procés de participació ciutadana que acompanya el Projecte compta amb el 

suport tècnic de l’equip d’EIDOS Dinamització Social, encarregat de dissenyar i 

dinamitzar les eines i espais per a incorporar i fer partícip la ciutadania al procés. 

 

Aquest informe presenta els resultats del “Taller participatiu de coneixement i 

elaboració de recomanacions ciutadanes al Projecte d’intervenció i nova 

urbanització del carrer Cardona” en el que participaren veïns i veïnes del carrer (i 

àrea d’influència) i representants d’entitats de la Comissió de Seguiment del 

procés - espai format per agents socials i econòmics, i tots els grups polítics 

municipals-.  

 

Les conclusions del taller es traslladen a l’equip redactor del projecte de nova 

urbanització, a l’equip tècnic municipal responsable del projecte i als 

representants polítics per a la seva presa en consideració. 

 

METODOLOGIA  

 

El taller participatiu es celebrà l’11 de gener de 2008 de 19.00h a 20.30h a BRG 

Progrés (l’Oficina del Pla de Barris, situada a la Plaça Maragall, número 1). Els 

objectius del taller eren donar a conèixer en profunditat el projecte per a la 
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millora de l’espai públic del carrer Cardona, i l’elaboració i el recull de 

recomanacions i aportacions ciutadanes al projecte.  

 

La sessió es va estructurar amb el següent programa: 

 

19.30: Benvinguda a càrrec  de Juli Gendrau, Alcalde. 

19:35: Presentació de la sessió i del Pla de Barris a càrrec de Toni Mas, gerent de 

BRG Progrés. 

19:40: Presentació de la metodologia del taller a càrrec d’Eulàlia Tubau, d’EIDOS 

Dinamització Social. 

20:00: Presentació del Projecte urbanístic a càrrec de l’equip redactor.  

20:05: Treball en grup.  

21.05: Posada en comú de les conclusions del debat. 

21:15: Cloenda. 

 

El debat es desenvolupà en 1 grup de treball en el que es valorà de forma 

conjunta la proposta inicialment presentada, i es proposaren i debateren 

diverses recomanacions i suggeriments d’aspectes a millorar o incorporar a la 

proposta de reforma urbanística que es presenten en aquest document.  

 

El present informe  recull les valoracions, opinions i propostes de millora del 

grup de treball. Després de la presentació inicial de les persones participants es 

dugué a terme una dinàmica de treball que combinà la pluja d’idees i el grup de 

discussió, entorn cada un dels àmbits temàtics proposats:  

� Mobiliari urbà i elements estructurals 

� Mobilitat 

� Altres 

 

Posteriorment, un cop donat per tancat el primer moment d’elaboració de 

propostes i després que aquestes havien estat consensuades, s’escolliren les 4 

propostes prioritàries a formular al projecte de nova urbanització del carrer. 

 

A continuació, s’exposen els resultats dels debat: 

− En primer lloc es descriuen les 4 propostes prioritàries en forma de 

recomanacions al projecte urbanístic 

− En segon lloc, es descriuen totes les propostes formulades i debatudes.   

 

En cursiva es transcriuen comentaris i elements de debat recollits per la 

dinamització, per a la millor comprensió de les aportacions. 
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RECULL DE PROPOSTES PRIORITÀRIES 

 

 

APORTACIÓ GENERAL  

 

� INCORPORAR AL PROJECTE DE NOVA URBANITZACIÓ LA PUJADA DE SANT 

FRANCESC I EL CARRER DE SANT FRANCESC.  

 

 

MOBILITAT  

 

� ARRODONIR LA CANTONADA DEL C/ CARDONA – PUJADA DE SANT 

FRANCESC. 

 

 

ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI URBÀ 

 

� LLUM SUFICIENT A TOT EL CARRER, I A AMBDÓS EXTREMS DEL CARRER. 

 

� POSAR ELS CUBELLS D’ESCOMBRARIES A LES ESCALES (ON EREN ABANS), I 

COL·LOCAR-HI UNA PROTECCIÓ LATERAL AMB MATERIAL DE FUSTA TRACTADA. 

 

 

 

 
Imatge de la proposta presentada per l’equip d’arquitectes. 
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APORTACIONS INDIVIDUALS I DEBAT AL GRUP 

 

ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI URBÀ: 

 

Il·luminació 

- Posar una farola de dos braços a la intersecció entre els carrers de 

Sant Francesc i Cardona, que faci llum suficient a ambdós costats.  

 

Hi ha una farola d’aquestes característiques al carrer de Barcelona, davant 

la Caixa Girona, i es considera que tant estèticament com funcionalment 

una farola d’aquestes característiques pot ser adequada en aquest punt. 

L’objectiu de la proposta és garantir una bona il·luminació en aquest punt, 

en el sentit en el que s’expressà l’equip redactor a la presentació inicial.  

Si bé aquesta proposta no es trasllada en tota la seva concreció al conjunt 

de propostes prioritàries, si s’hi inclou, de forma més genèrica. 

 

- Remarcar la necessitat de llum suficient a tot el carrer, i sobretot als 

dos extrems (amb la Pujada de Sant Francesc i el carrer Sant 

Francesc). 

 

L’aportació inicial del grup es centra en la necessitat d’assegurar una bona 

il·luminació. En el debat sobre aquest aspecte, al grup es recalca la 

necessitat de tenir en compte la confluència amb els dos carrers que 

limiten als extrems el carrer Cardona (en comparació amb la proposta 

inicial presentada per l’equip d’arquitectes, que sobretot feia referència a 

un dels extrems). Cal remarcar també que la manca d’il·luminació es 

refereix també al carrer Sant Francesc i a la Pujada de Sant Francesc, 

carrers on també és necessari millorar la il·luminació. 

 

- Utilitzar el mateix model de faroles que les situades al Carrer dels 

Banys.  

 

Alhora, s’apunta la necessitat que el tipus de faroles sigui homogeni al 

barri vell, i d’acord a les característiques del barri. En relació al model 

proposat per una de les persones participants, es formula un debat sobre el 

cost elevat d’aquest tipus de fanal.  
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Escombraries 

- Posar els cubells d’escombraries a les escales (tal on eren abans), 

col·locar-hi una protecció lateral amb material de fusta tractada, i que 

tinguin rodes de pneumàtic de tal manera que no facin tant soroll 

quan els transporten per al buidatge. 

 

Es considera més adequada la situació dels cubells anterior (a l’inici de les 

escales), i alhora es proposa col·locar un element que permeti que l’espai 

dels cubells sigui més endreçat. Alhora, es proposa que els cubells tinguin 

rodes de pneumàtic (i no de plàstic) per evitar el nivell de soroll que es fa 

quan són transportats carrer avall per a buidar-los al camió de la recollida. 

Tanmateix, s’apunta també que si s’arregla també aquest carrer això 

també reduirà el volum de soroll actual.  

  

Paviment 

- Paviment fàcil de netejar i que no rellisqui.  

 

Al debat generat sobre el paviment es remarca la voluntat que aquest sigui 

fàcil de netejar, no s’espatlli i no llisqui. El fet que aquest sigui un carrer de 

vianants en què no passen cotxes, segons les persones participants ja 

facilita que el paviment no s’espatlli tant ni s’embruti. 

 

 

Cal apuntar també que si bé no va plantejar-se com una proposta o 

suggeriment, la proposta feta per l’equip d’arquitectes d’arreglar la font va 

ser ben valorada per part de les persones participants. 

 

MOBILITAT:  

 

- Arrodonir la cantonada del c/ Cardona – Pujada de Sant Francesc. 

 

Per tal de facilitar l’accés, en cas de necessitats, de vehicles de serveis (per 

exemple, una ambulància). 

 

ALTRES: 

 

- Incorporar al projecte de nova urbanització la Pujada de Sant 

Francesc i el Carrer de Sant Francesc.  
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Aquesta proposta comptava amb el suport de totes les persones del grup, 

que consideraven que sense la reforma també d’aquests carrers, el projecte 

perdia gran part del sentit. 

 

- Estudiar si dalt el carrer Sant Francesc es pot posar algun tipus 

d’impediment perquè no baixin cotxes. 

 

En el debat es comenta que els casos en què baixen cotxes són 

excepcionals. 

 

- Estudiar la necessitat de la separació de la canalització d’aigües netes 

i brutes, ja que si aquesta separació no es fa a tot arreu, les aigües es 

tornen a barrejar i per tant no té sentit dur a terme aquesta 

separació.   
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AVALUACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU 

 

Amb la documentació del taller es repartí al final un full d’avaluació entre els i 

les participants, per tal de valorar el desenvolupament del taller i els resultats 

obtinguts de forma individual. A continuació s’enuncien les preguntes 

formulades i els resultats obtinguts de la mitjana de les valoracions, essent 10 la 

puntuació més alta i 1 la més baixa. En total, es recolliren 9 fulls d’avaluació. 

 

Valoració del taller: 

1. Ha trobat interessant la informació aportada per l’arquitecte 

redactor a l’inici de la jornada? 8,7 

2. Han estat clars els objectius del taller participatiu? 9 

3. Ha trobat interessants els grups de treball? 8,8 

4. Com considera que ha estat el ritme general del taller? 8 

5. Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees en els grups de 

treball? 9,4 

6. Com qualificaria els resultats, conclusions de la jornada? 8,8 

 

Valoració de l’equip organitzador: 

 

7. Com qualificaria l’organització del taller participatiu? 8,9 

8. Com qualificaria la tasca de les dinamitzadores del grup? 9,2 

9. Considera adient l’horari del taller participatiu? 

Sí: 100%. 

10. Considera adient el lloc on s’ha celebrat? 

Sí:  100% 

 

Opinió general del taller participatiu: 

 

Finalment, les dues últimes preguntes feien referència a l’opinió general del 

taller participatiu. Els elements més valorats han estat la participació de la gent, 

el bon ambient de treball creat i la disposició de la gent, així com el grau 

d’acord o el fet de poder expressar lliurement les idees.  

 

No s'han recollit crítiques generals del taller participatiu, i  s’assenyala també la 

necessitat que es tingui en compte l’opinió general dels veïns i veïnes. 
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PARTICIPANTS 

 

Faust Guitart 

 

Joan Carxat 

 

Joan Casals 

 

Joan Manel Bella 

 

Josep Maria Irla 

 

Maria Àngels Cunill 

 

Pep Pujol 

 

Roser Farràs 

 

Sebastià Garrós 
 

 


