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INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya ha impulsat 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, encarregat de dissenyar, coordinar i dinamitzar les 
eines i els espais per a incorporar i fer partícip la ciutadania i els diferents agents socials 
d’aquest important projecte de transformació urbana. 
 
El document que teniu a les mans és l’informe dels resultats del “Taller participatiu de 
coneixement i elaboració de recomanacions ciutadanes al Projecte d’intervenció i nova 
urbanització del carrer i la plaça Santa Magdalena”, en el que participaren veïns i veïnes del 
carrer i la plaça Santa Magdalena 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. 
 

 
METODOLOGIA  
 
El taller participatiu es celebrà el 8 de juny de 2006, de 19 a 21h a l’Ajuntament de Berga. 
Els objectius del taller eren donar a conèixer en profunditat el projecte per a la millora de 
l’espai públic del carrer i la plaça de Santa Magdalena al veïnat i a la Comissió de 
Seguiment del procés, i l’elaboració i el recull de recomanacions i aportacions ciutadanes al 
projecte.  
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Per tal d’assolir els objectius, la sessió es va estructurar amb el següent programa: 
19.00: Benvinguda institucional i contextualització del Taller Participatiu a càrrec de Ramon 

Camps, Alcalde. 
19:10: Presentació de la metodologia de treball de la sessió a càrrec de Yolanda Jiménez, 

directora d’EIDOS Dinamització Social.  
19:20: Presentació del Projecte urbanístic a càrrec de l’equip redactor. 
20:50: Treball en grups.  
20:45: Plenari: posada en comú de les conclusions dels debats en grups. 
21:00: Cloenda. 

 
 

 
 
L’informe de resultats recull a continuació les Recomanacions a la Proposta dels dos grups 
exposades al plenari final, aquelles 5 consensuades als grups de treball i considerades 
prioritàries per l’equip redactor i responsables municipals. 

 
El debat es desenvolupà en 2 
grups de treball en els que 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. 
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Seguidament es presenten els resultats de cada un dels grups de treball. En primer lloc, les 5 
recomanacions prioritàries del grup (en negreta) i en segon lloc les aportacions inicials de les 
persones participants, distingint dos tipus de propostes, segons fan referència a:  
 

 Mobiliari urbà i elements estructurals: 
Zona de descans, elements de vegetació, fanals i il·luminació, arc, font, bancs, 
papereres, contenidors, etc. 
 

 Mobilitat: 
Vialitat i Seguretat: Voreres, enllaços... dels carrers, aparcaments i elements de 
senyalització, etc. 

 
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 RECOMANACIONS A LA PROPOSTA 
 

ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI 

• Restaurar i mantenir la font on està actualment – Prioritària pels 2 grups-. 
 

• Col·locar fanals apropiats (amb estètica adequada al casc antic) i suficients.   
 

• Mur de la plaça Santa Magdalena: 
i. escurçar-lo (plaça més oberta) 
ii. barana de ferro forjada 

 
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT  

• Incorporar més places d’aparcament. 
 

• Preveure nous aparcaments i evitar que es continuï aparcant on no està permès: 
i. acondicionar un espai d’aparcament provisional al solar municipal de la 

cantonada Santa Magdalena/ Boixader 
ii. estudiar una solució a més llarg termini 

 

• Escala del Callissot: fer-la més estreta per facilitar el pas (ambulàncies, etc.) al 
carrer Callissot. 

 

MOBILITAT I SEGURETAT 

• Llambordes: 
i. posar-ne també al carreró Santa Magdalena 14-15 
ii. reforçar-les. Amb formigó?  

 

SERVEIS 

• Estudiar amb profunditat el tema dels desaigües.  
 

ALTRES 

• Incloure al projecte els números 13 i 14 de la plaça Santa Magdalena.  
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GRUP A 

 
 
PROPOSTES PRIORITÀRIES  
 

 Restaurar i mantenir la font on està actualment. 
 
 Preveure nous aparcaments i evitar que es continuï aparcant on no està permès: 

a. Aparcament provisional al solar municipal de la cantonada Sta. Magdalena/Boixader 
b. Estudiar solució a més llarg termini 

 
 Escala del Callissot: fer-la més estreta per facilitar el pas (ambulàncies, etc) al carrer 

Callissot. 
 
 Mur Santa Magdalena: 

a. Escurçar-lo (plaça més oberta) 
b. Barana de ferro forjada 

 
 Llambordes: 

a. Posar-ne també al carreró Sta. Magdalena 14-15 
b. Reforçar-les. Amb formigó?  

 
 

APORTACIONS INDIVIDUALS  
 
Propostes mobiliari urbà i elements estructurals: 

 

- Escurçar la barana de la plaça Sta. Magdalena (queda la plaça més gran). 

- Treure el plataner. Si es pot, posar en el seu lloc un castanyer, un til·ler... 
 

Es proposa escurçar el mur per tal de facilitar el trànsit i obrir més la plaça, més o menys fins 
l’altura de la soca del plataner. Sobre aquest arbre, es planteja que es troba en mal estat, i 
que les seves arrels aixequen canals, etc. Es proposa per tant treure l’arbre, i si l’espai ho 
permet posar en el seu lloc un altre arbre amb arrels menys fortes (castanyer, til·ler...). 

 

- Barana sobre el mur: que sigui de ferro, forjada, amb un estil més envellit, més harmonitzat 
amb l’entorn. 

 

- Restaurar la font i mantenir-la. 
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- Mantenir el lloc de la font. 
Es considera la font un element històric del carrer, similar a altres fonts igualment històriques 
de Berga, pel què es vol mantenir. 

 

- Continuar el projecte del carreró de la plaça Santa Magdalena 14,15.  
Posar-hi també llambordes. 

- Que les llambordes fossin enganxades amb ciment en lloc de posar-hi sorra, com és el cas 
de la Plaça de les Fonts. 

- Reforçar les llambordes, amb formigó o com sigui més adient; per tal que no passi com a la 
Plaça de les Fonts. 

 
- Treure la canal del Callissot.  

S’entén que aquesta canal no seria necessària, ja que el projecte preveu una entrada d’aigua 
més amunt, a una reixa prevista a la pujada de Cal Barraquer. 

- Fer una correcta previsió sobre totes les actuacions que s’hagin de fer soterrades, abans de 
pavimentar. 

 

- Que es separin les aigües residuals de les pluvials i les de reg.    

- Que es deixin els empalmes per connectar la nova urbanització. 
Aquestes aportacions es fan per part d’una persona que ha de marxar i per tant no participa 
del debat. 

 
 

Propostes mobilitat: 
 

- Escala del Callissot més estreta.  
Que quedi lloc suficient perquè puguin passar ambulàncies, etc. pel carrer Callissot. 

 
- Aparcaments: evitar al carrer Sta. Magdalena i plaça. 
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- Els vehicles de serveis no poden accedir-hi amb normalitat 

- La doble circulació no es pot fer si hi ha vehicles aparcats  
Aquesta aportació expressa les dificultats derivades de l’estacionament habitual al carrer i 
plaça Santa Magdalena: s’exposa per tant la necessitat de preveure solucions alternatives per 
evitar que els cotxes continuïn aparcant. El solar municipal de la cantonada Sta. 
Magdalena/Boixader es proposa com una solució provisional d’aparcament alternatiu. 
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GRUP B 

 
 
PROPOSTES PRIORITÀRIES  
 
 Mantenir la font al mateix lloc.  

 
 Col·locar fanals apropiats (amb estètica adequada al casc antic) i suficients.   

 
 Incorporar més places d’aparcament. 

 
 Incloure en el projecte la plaça de Santa Magdalena (números 13 i 14).  

 
 Estudiar amb profunditat el tema dels desaigües.  

 
 
APORTACIONS INDIVIDUALS  
 
Propostes mobiliari urbà i elements estructurals: 
 

- Que la font es quedi al mateix lloc i que sigui restaurada.  
Hi ha consens al grup coincidint en que cal conservar la font a la mateixa ubicació on es 
troba, ja que és una font amb molta història que forma part del patrimoni històric de la vila.   
 

- Que es tingui en compte el tema de la il·luminació.   
Aquesta proposta compartida per ambdós grups destaca que cal que hi hagi prou il·luminació 
i que els fanals que s’instal·lin tinguin una estètica antiga, per mantenir la unitat estètica en el 
casc antic.  
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- Espais verds i barana - banc adequat.  
Es considera adequada la projecció presentada de l’espai de descans, amb la transformació 
del mur en un banc que millori la visibilitat entre els dos carrers.  

 
- Estudi dels desaigües per evitar inundacions.  

Col·locar-hi sorrals que permetin buidar-los fàcilment de la sorra que arrosseguen les pluges o 
qualsevol altra solució adient.  
 

- Incloure la plaça de Santa Magdalena (números 13 i 14), en relació sobretot amb el 
paviment. 
Per tal de donar uniformitat (per exemple en l’aspecte de la pavimentació), es proposa que 
aquesta zona s’inclogui en el projecte.  

 
- Expropiació de la casa al final de la baixada. 

L’expropiació d’aquest habitatge facilitaria la intervenció per a millorar l’accessibilitat a la 
zona. Amb aquesta aportació es fa referència a una actuació que s’apunta per part d’una 
persona del grup està ja prevista, en relació a l’ampliació de la zona de pas actualment 
estreta a causa de la casa. 
 

 
 
Propostes mobilitat: 
 
- Falten aparcaments.   

El grup està d’acord en què s’ha de preveure la 
mancança d’aparcaments a la zona.  
 

- Millorar la senyalització existent.  
Per tal de facilitar possibles maniobres de vehicles 
al carrer i millorar l’accés.  
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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. A continuació s’enuncien les preguntes formulades i els resultats obtinguts de la 
mitjana de les valoracions (la suma de les valoracions individuals dividida entre el nombre de 
qüestionaris recollits), 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? 

7,4 

2. Han estat clars els objectius del Taller Participatiu? 7,5 

3. Ha trobat interessants els grups de treball? 7,4 

4. Com considera que ha estat el ritme general del taller? 7,6 

5. Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees en els grups de treball? 8,2 

6. Com qualificaria els resultats, conclusions de la jornada? 8,1 

7. Com qualificaria l’organització del taller participatiu? 8,1 

8. Com qualificaria la tasca de les dinamitzadores del grup? 8,4 

 
Tothom qui respongué el qüestionari considerava adient el lloc on es celebrà el taller 
participatiu, i en relació a l’horari gairebé tothom el considerà adient, i una persona indicà 
com a millor opció les 20h.  
 
Finalment, les dues últimes preguntes feien referència a l’opinió general del taller participatiu. 
La participació al debat i el fet de recollir les opinions de les persones afectades són els 
elements més ben valorats destacats pels i les participants del taller, al que ningú ha 
assenyalat cap crítica mitjançant els qüestionaris. 
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PARTICIPANTS  
 

Antoni Elias 

Emilio Alonso 

Emilio Roses 

Fernando Ruiz 

Joan Carxat 

Joan Ramon Bella 

Joan Vilalta Montserrat 

Josep Guix 

Marcelí Isach 

Mireia Ferran 

Roser Farras 

Xavier Urgelés 


