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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya està 
desenvolupant el  Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic, inclòs en la Llei de millora 
de barris, àrees urbanes i viles, que té per objectiu la renovació, rehabilitació i 
dinamització d’aquesta zona de la ciutat.  
 
El projecte d’intervenció doncs, neix amb la intenció de transformar el Nucli Antic 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 Nucli Antic, 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, que ha elaborat el document que teniu a 
les mans, l’informe dels resultats del “Taller participatiu de coneixement i elaboració 
de recomanacions ciutadanes als Projectes d’intervenció i nova urbanització dels 
carrers Borredà i Caritat, i al projecte del carrer Vilada i Travessia de Vilada”, en el 
que participaren veïns i veïnes dels carrers sobre els quals es planteja el projecte, i 
representants d’entitats membres de la Comissió de Seguiment del procés –espai format 
per agents soials 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. 
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

METODOLOGIA  
 
El taller participatiu es celebrà el dijous 8 de febrer de 2007, de 19 a 21h a la Plaça 
Maragall número 1, al local de BRG Progrés, empresa municipal que gestiona el Pla de 
Barris del Nucli Antic.  
 
Els objectius del taller eren donar a conèixer en profunditat el projecte per a la millora 
de l’espai públic dels carrers Borredà, Caritat, i Vilada, al veïnat i a la Comissió de 
Seguiment del procés, i l’elaboració i el recull de recomanacions i aportacions 
ciutadanes al projecte.  
 
Per tal d’assolir els objectius, la sessió es va estructurar amb el següent programa: 

19.00: Benvinguda institucional i contextualització del Taller Participatiu. 
19:10: Presentació de la metodologia de treball de la sessió.  
19:20: Presentació del Projecte urbanístic a càrrec de l’arquitecte redactor. 
20:50: Treball en grups.  
20:45: Plenari: posada en comú de les conclusions dels debats en grups. 
21:00: Cloenda. 

 
El debat es desenvolupà en 2 grups de treball, un per a cada un dels projectes 
presentats objectes del debat de la sessió. Als grups es treballà seguint una dinàmica 
que permeté la valoració col·lectiva de la proposta presentada per l’equip redactor i 
l’elaboració de recomanacions i suggeriments d’aspectes a millorar, canviar o incorporar 
a la proposta de reforma urbanística. 
 
L’informe de resultats recull a continuació les Recomanacions a la Proposta dels dos 
grups exposades al plenari final, aquelles 4-5 consensuades als grups de treball i 
considerades prioritàries per l’equip redactor i responsables municipals. 
 
Seguidament es presenten els resultats de cada un dels grups de treball. En primer lloc, 
les recomanacions prioritàries del grup i en segon lloc les aportacions inicials de les 
persones participants, agrupades segons el tema  
 
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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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

RECULL DE RECOMANACIONS A LA PROPOSTA 
 

CARRERS BORREDÀ I CARITAT: 
 
ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI 

• Paviment molt resistent i que no rellisqui (a poder ser, de pedra). Tipus el que 
s’ha utilitzat per al C/ Balmes 

 
 

MOBILITAT 

• Estudiar la possibilitat de fer d’una sola direcció el sentit de la circulació del 
trànsit al Carrer Caritat 

 
 

ZONES DE DESCANS 

• Aprofitar espai de la zona de  
descans, de la placeta Sant Galdric i  
de dalt al carrer Borredà 

 
 

ALTRES ASPECTES 

• Previsió global i en clau de futur de  
tots els serveis 
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

CARRER DE VILADA I TRAVESSIA DE VILADA: 
ALTRES ASPECTES 

• Conservació del rec 
 

ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI 

• La barana de la Travessia de Vilada es proposa col·locar-la: 
a) al centre del carrer (tal i com està proposat al plànol), als llocs més 

amples 
b) al costat de la façana als llocs més estrets 

 

• Paviment antilliscant de pedra 
 

• Pintura fluorescent als graons de la Travessia de Vilada  
 

• Col·locar més fanals a la Travessia de Vilada 
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

GRUP A: Carrers Borredà i Caritat 
 

 
RECULL DE RECOMANACIONS PRIORITÀRIES  

 

• Paviment molt resistent i que no rellisqui (a poder ser, de pedra). Tipus el que 
s’ha utilitzat per al C/ Balmes 

 

• Previsió global i en clau de futur de tots els serveis 
 

• Estudiar la possibilitat de fer d’una sola direcció el sentit de la circulació del 
trànsit al Carrer Caritat 

 

• Aprofitar espai de la zona de descans, de la placeta Sant Galdric i de dalt al 
carrer Borredà 

 
 
APORTACIONS INDIVIDUALS  
 

Propostes mobiliari urbà i elements estructurals: 

- Paviment 

a. Molt resistent 

b. Que no rellisqui 

- Contenidors de la Placeta Sant Galderic subjectes, perquè el vent els fa 

córrer 

- Papereres a encreuament C/ Borredà 

En relació a les papereres s’assenyala la necessitat d’evitar situar papereres 

sota les finestres. 

 

- Posar algun banc al capdamunt del carrer Borredà (on comença la plaça 

gran), al cantó de la plaça 

Al grup hi ha l’opinió generalitzada que cal millorar la plaça, “que no té 

cap gràcia”, i apunten que podria posar-s’hi alguns bancs i arbres. Dels 

comentaris al voltant la plaça, es formula la següent proposta: Reformar i 

optimitzar la plaça nova del carrer Pietat. 
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

Propostes mobilitat 

- El carrer Caritat es proposa d’una sola direcció 

- La paperera que la proposta situa al carrer Caritat–trav. Borredà, 

posar-la uns metres més endins per possibilitar l’entrada-sortida del 

pàrquing. 

 

Propostes zones de descans 

- Aprofitar bé l’espai de la Placeta Sant Galderic 

 

Propostes d’altres aspectes 

- Serveis:  

a. Clavegueram 

b. Boques d’incendi 

c. Soterrar fils de llum 

d. Gas i aigua (noves) 

Aquesta aportació posa èmfasi en la importància de la millora/renovació en 

cas que sigui necessari dels serveis. Donat que es planteja obrir el carrer es vol fer 

constar la importància de la previsió de cara al futur. 

- Buscar una solució a les ratllades que provoquen els camions que passen 

pel carrer Caritat (Placeta Om – Carrer Caritat). 

Alguna persona del grup apunta la possibilitat d’arrodonir les grans pedres 

de la cantonada per tal que no es ratlli la façana. També s’assenyala que allà hi 

ha un contenidor que fa nosa i que potser situat en un altre indret facilitaria el 

trànsit, evitant les ratllades. 

- Posar plaques del nom del carrer “ben maques” 
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

GRUP B: Carrer Vilada i Travessia de Vilada 
 

 
RECULL DE RECOMANACIONS PRIORITÀRIES  

 

• Conservació del rec 
Es fa molt èmfasi en aquest aspecte ja que a la zona de la Travessia de Vilada hi ha 
molts horts i es considera molt important poder-ho conservar  
 

• La barana de la Travessia de Vilada es proposa que es col·loqui: 
b) al centre del carrer (tal i com està proposat al plànol) en els llocs més amples 
b) al costat de la façana en els llocs més estrets 

 

• Paviment antilliscant de pedra 
 

• Pintura fluorescent als graons de la Travessia de Vilada  
 

• Col·locar més faroles a la Travessia de Vilada 
 
 
APORTACIONS INDIVIDUALS  
 

Propostes mobiliari urbà i elements estructurals: 

- Barana al costat de la façana en els trams estrets 

- Posar la barana que deixi espai suficient pels carretons 

Aquí es refereix que es pugui passar amb carros de compra o carretons de 

transport (neveres, TV, etc.) 

 

- Paviment que no llisqui 

- Rampa de material antilliscant 

- Paviment de pedra antilliscant a les escales i als replans 

- Pintura fluorescent als graons 

- Posar més il·luminació 

 

Propostes zones de descans: 

- Col·locar-hi algun banc 
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

- Més il·luminació 

- Una paperera 

 

La zona de descans es troba en la intersecció entre el c/ Vilada i la Travessia de 

Vilada i es comenta que no és un lloc especialment utilitzat com a zona de descans però 

col·locar-hi aquests tres elements ho deixarà endreçat. 

 

Propostes d’altres aspectes: 

- El rec s’ha de conservar per regar els horts 

- Eliminar al màxim les barreres arquitectòniques 

- Eixamplar els punts més estrets 

En aquesta última proposta tothom estava d’acord que l’única manera 

d’eixamplar els passos estrets és enderrocant cases i, per tant, no era viable. 
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

AVALUACIÓ DEL TALLER 
 
Amb la documentació del taller es repartí a l’inici un full d’avaluació entre els i les 
participants, per tal de valorar el desenvolupament del taller i els resultats obtinguts de 
forma individual.  
 
Les valoracions de les persones es reprodueixen a la següent taula, on s’ha calculat la 
mitjana de les valoracions, essent 10 la puntuació més alta i 1 la més baixa.  
 

1. Ha trobat interessant la informació aportada per l’arquitecte redactor a 
l’inici de la jornada? 

8,2 

2. Han estat clars els objectius del Taller Participatiu? 8,1 
3. Ha trobat interessants els grups de treball? 8,1 
4. Com considera que ha estat el ritme general del taller? 7,7 
5. Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees en els grups de treball? 8,5 
6. Com qualificaria els resultats, conclusions de la jornada? 7,8 
7. Com qualificaria l’organització del taller participatiu? 8,1 
8. Com qualificaria la tasca dels dinamitzadors/es del grup? 8,2 
 
9. Considera adient l’horari del taller participatiu? 

Gairebé tothom considera adient l’hora de celebració del taller. Les dues persones 
que assenyalen un horari alternatiu apunten com a millors opcions els horaris de les 
18h, i les 21h. 

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

Totes les respostes a aquesta pregunta es situen en el sí. 
 
11. Podria indicar amb dues línies el que més valora? 

El fet d’escoltar i prestar atenció a veïns i veïnes, la posada en comú de les opinions 
partint de l’objectiu de “buscar el bé del carrer i dels veïns”, així com la bona 
relació i ambient establert durant el taller es valoren com els elements més positius 
destacats en aquest apartat del qüestionari. 
 

12. Pot assenyalar les seves crítiques (convocatòria, ponències introductòries, grups de 
treball, etc.)? 

No s’assenyala cap crítica al taller participatiu.  
Les dues opinions crítiques recollides fan referència al percentatge de la participació 
econòmica que afecta als veïns i veïnes (del 15% del total del cost, aproximadament 
segons assenyalen els responsables).  
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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització 
                  dels carrers Borredà, Caritat, i carrer Vilada 

 

 

LLISTAT DE LES PERSONES PARTICIPANTS AL TALLER 

 

Grup A 

 

Àngel Vancell 

Dolores Torres 

Joan Pons 

Maria Guruciaga 

Guadalupe Merino 

Roser Farràs 

 

Grup B  

 

Ester Casals 

Jordi Badia 

Víctor Yuste 

Celina Peralba 

Joan Ramon Bella 

Isabel Callejon 

Antònia Vila 

Andreu Carrasco 

Mª Dolors Freitas 

Joan Carxat 
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