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INTRODUCCIÓ 
 
La reurbanització dels carrers Castellar del Riu i Pinsania és el primer d’una sèrie de projectes 
de millora urbanística que es realitzaran en el marc del “Projecte d’Intervenció Integral al 
Nucli Antic”, impulsat per l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya, inclòs en la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles. 
 
El projecte d’intervenció implicarà grans canvis pel Nucli Antic, amb l’objectiu de transformar 
aquesta zona de Berga i millorar-ne l’espai públic, els serveis, la qualitat de vida i la 
dinamització socioeconòmica. Amb l’objectiu de possibilitar que veïns i veïnes s’impliquin i 
prenguin part del projecte d’intervenció i reforma, es creen diversos espais i moments de 
participació ciutadana per tal de facilitar la informació, el debat, la participació i l’aportació 
de la ciutadania de Berga i especialment la del Nucli Antic, sobre diverses accions incloses en 
el projecte d’intervenció entre les quals la reforma urbanísitca de diferents espais públics, com 
ha estat el cas d’aquest primer taller.  
 
El procés de participació ciutadana que acompanya el Projecte d’Intervenció Integral al Nucli 
Antic 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 per al 
contrast del projecte d’urbanització dels carrers Castellar del Riu i Pinsania”, en el que 
participaren 25 persones, la majoria veïns i veïnes dels carrers i també representants 
d’entitats membres de la Comissió de Seguiment del procés. Les conclusions del taller es 
traslladen a l’equip redactor del projecte de nova urbanització per a la seva presa en 
consideració. 
 

 
METODOLOGIA  
 
El taller participatiu es celebrà el 29 de març 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 dels carrers Castellar del Riu i Pinsania al veïnat i a la Comissió de Seguiment 
del procés, i alhora 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: 
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19.00: Benvinguda institucional i contextualització del Taller Participatiu 
19:15: Presentació de la metodologia de treball de la sessió a càrrec de l’equip dinamitzador 
19:30: Presentació del Projecte urbanístic a càrrec de l’equip redactor 
20:00: Debat en grups  
21:00: Plenari: presentació de les conclusions del debat en grups 
21:15: Cloenda 
 
El debat i les conclusions dels 3 grups de treball formen el gruix del present document. Durant 
una hora, es treballà de tal manera que fos possible l’elaboració de propostes prioritàries a 
traslladar a l’equip redactor del projecte perquè aquest tingués en compte allò que veïns i 
veïnes consideraven calia millorar, aprofundir o canviar de la proposta que havia estat 
presentada pels arquitectes a la primera part de la sessió.  
 
Així, en un primer moment als grups es treballà en petits subgrups per tal de facilitar que 
tothom aportés el seu punt de vista i les seves opinions. Els subgrups formulaven  
propostes/recomanacions al projecte, en cada un dels dos àmbits en els que s’organitzava el 
debat:  

 Mobiliari urbà i elements estructurals: 
  Zones de descans, fanals, papereres, fonts, bancs, contenidors, etc. 

 Mobilitat: 
  Vialitat i Seguretat: sentit, enllaços... dels carrers, aparcaments i elements de 
senyalització, etc. 
 
Posteriorment, es posaren en comú al grup totes les aportacions elaborades en cada un 
d’aquests dos àmbits, es debateren, s’agruparen aquelles semblants, i es complementaren amb 
noves aportacions si el grup considerava que hi havia elements que no s’havien tingut en 
compte. Finalitzant el debat, del conjunt d’aportacions, les 5 que el grup considerva 
prioritàries es plantejaren al plenari en forma de recomanacions al projecte d’urbanització. 

 
A partir d’aquí, s’exposen els resultats dels grups de treball. En primer lloc, les conclusions 
traslladades a plenari pels grups en forma de recomanacions al projecte urbanístic 
(agrupades per temes). En segon lloc, els resultats del debat de cada un dels 3 grups de 
treball, seguint el següent esquema:  
 

 les 5 recomanacions prioritàries pel grup (que en el major grau possible 
s’intentaren fossin de consens al grup), transcrites en negreta, 

 les aportacions individuals, (i aclariments de la dinamització per a la seva 
millor comprensió, en cursiva) 
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RECULL DE RECOMANACIONS A LA PROPOSTA 
 

ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI 

• Respectar el Casc Antic: 
a. Que el color del terra sigui similar al del carrer de la Pietat 
b. Que els fanals s’adequin a la zona 

 

• Més il·luminació, sobretot als trossos més foscos. Mantenir l’estil dels fanals (antic)  
 

• Mantenir l’estil rústic de la font de la Rectoria, amb bancs i arbre/vegetació.  
 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT  

• Convertir-lo en un carrer de sentit únic de pujada (si s’obre el carrer tal com 
assenyala la proposta urbanística) – Prioritària per 2 dels 3 grups- 

 

• Mantenir l’aparcament que actualment hi ha 
 

• Convertir-lo en zona peatonal, només accés a veïns i comerciants  
 

• No obertura del nou carrer, conservació de l’espai de la Gratella 
 

MOBILITAT I SEGURETAT 

• Paviment antilliscant – Prioritària per tots els grups-: 
1. d’estil rústic – prioritzada per 1 dels 3 grups - 
2. i resistent (de pedra) – prioritzada per 1 dels 3 grups - 

 

SERVEIS 

• Recollida dels residus: 
a. Papereres al llarg del carrer 
b. Contenidors a: escales de Sant Pere, Rectoria i Trencacames 

 

• Suficients boques d’aigua 
 

• Soterrament de tots els serveis: cables d’electricitat, contenidors de brossa, 
clavegueram i aigües per separat  

 

ALTRES 

• La zona del Trencacames i el Catiu també hauria d’entrar en el projecte de reforma  
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GRUP A 

 
 
PROPOSTES PRIORITÀRIES  

 

• Zona peatonal, només accés a veïns i comerciants  
 

• Paviment d’estil rústic i totalment antilliscant 
 

• No obertura del nou carrer, conservació de l’espai de la Gratella 
 

• Soterrament de tots els serveis: cables d’electricitat, contenidors de brossa, 
clavegueram i aigües per separat  

 

• La zona del Trencacames i el Catiu també hauria d’entrar en el projecte de reforma  
 
 
APORTACIONS INDIVIDUALS  
 

Propostes mobiliari urbà i elements estructurals: 
 
- Paviment conservant l’antiguitat de la zona i totalment antilliscant.  

Que no patini, ja que el carrer és molt costerut i la gent hi rellisca. La pavimentació ha de 
ser rústica i/o amb pedra natural. Va haver-hi unanimitat en aquesta proposta, que en 
realitat eren tres aportacions de tres parelles. 

- Les aigües de claveguera i les de les canals, que vagin separades. 

- Respectar les aigües dels horts. 
- Canalització de cables. 

- Soterrament dels contenidors.  
Caldria canalitzar per separat les aigües de rebuig, que van a la claveguera, i les de la 
pluja que serveixen per regar els horts. A més seria convenient, si es pot fer, soterrar els 
cables i els contenidors. Proposta aprobada per unanimitat.  

- Reposició de material urbà. 
- Instal·lació de llums de sodi i fanals rústics-antics, d’estil vuitcentista. No refractants. 

- Reparació de façanes. 

- Restauració del barri, mantenint l’encant actual.  
No es vol un barri nou, sinó una restauració de l’actual barri. 
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Propostes mobilitat: 
 
- Conservar els aparcaments actuals. 

- Conservació de l’espai de la Gratella.  
Part del grup no està d’acord amb l’obertura del nou carrer, ja que suposaria més trànsit 
pel carrer que ja és prou estret.  
Proposta aprovada per 6 vots a favor i 3 en contra. 
 

- Zona totalment peatonal. 

- Zona peatonal. 
La zona hauria de ser peatonal, amb l’accés en cotxe permès només als veïns. Aquesta 
proposta va ser discutida, ja que la majoria volia que fos només amb accés pels veïns i 
tres membres del grup volia que fos d’accés lliure per tothom, ja que consideraven que el 
carrer al ser molt estret, atrauria poc trànsit.  
Proposta aprovada per majoria de 6 a 3 vots. 

 
Altres Propostes: 
 
- Zona del Trencacames i el Catiu, també haurien d’entrar en el projecte de reforma. 

Aquesta proposta va ser aprovada tot i no estar ubicada en cap dels dos calaixos 
proposats, ja que la majoria creia important aquesta aportació al projecte, tot i saber que 
no en aquesta sessió no entrava aquesta zona.  
Proposta aprovada per majoria de 7 vots i dues “abstencions”. 
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GRUP B 

 
 
PROPOSTES PRIORITÀRIES  
 

• Mantenir l’aparcament que actualment hi ha 
 

• Paviment antilliscant i resistent (de pedra) 
 

• Mantenir estil rústic de la font de la Rectoria, amb bancs i arbre/vegetació.  
 

• Més il·luminació, sobretot als trossos més foscos. Mantenir l’estil dels fanals (antic)  
 

• Que sigui un carrer de sentit únic.  
 
 
APORTACIONS INDIVIDUALS  
 

Propostes mobiliari urbà i elements estructurals: 
 

- Més il·luminació.  
Durant el debat en grup es puntualitzà que calia tenir cura especialment d’aquells racons 
que actualment a les nits queden poc il·luminats (com per exemple la pujada de la font de 
la Rata), i que els fanals haurien de manetenir l’estil “antic” del carrer i del barri. Es 
mostraven en contra d’incorporar un tipus de fanals “moderns”. 

- Font de la Rectoria mantenir-la igual restaurada. 
- Eliminar les taules de la font de la Rectoria.  

En relació a l’espai situat a la font de la Rectoria, una persona comentà la idoneïtat que 
l’ajuntament actuï per treure les taules (situades sense permís), si bé s’assenyalà també la 
problemàtica que això suposa al bar en qüestió. En aquest espai, a diferència de la 
majoria del recorregut s’assenyala la possibilitat de situar-hi una “zona de descans”: 
algun banc i element de vegetació (un arbre gran, tipus alzina, per exemple).  

- Zones de descans, el que hi ha i prou.  
- Més arbres no.  

En general, les “zones de descans” projectades no comptaven amb el suport del grup, ja 
que el carrer és força estret i no seria “agraït” seure i descansar en una zona amb poc 
espai. A més, es considera que els espais de descans existents (Trencacames i zona de la 



            
             Taller participatiu: Projecte d’Urbanització 
                  dels Carrers Castellar del Riu i Pinsania 
 
 

 eidos@eidos-web.com 8

Pietat) són suficients i més adequats. En tot cas, es podrien situar aquests espais a la font 
de la Rata o a la Font de la Rectoria com s’ha assenyalat en l’aportació anterior. 

 
Propostes mobilitat: 
 
- Paviment antilliscant i resistent.  

En aquest sentit, s’advoca per preveure un paviment de qualitat i durable (de pedra de 
qualitat), evitant el que ha passat en altres zones com la plaça de Sant Pere. Tenint en 
compte el pendent cal un paviment que llisqui el menys possible quan sigui moll.  

 
- Direcció del carrer única (quan aquest tingui sortida) 
- El carrer que tingui sortida i d’únic sentit 

- Conservar l’aparcament 

- Aparcament conservar 
- Que es conservin els aparcaments  

Hi hagué acord general al grup sobre la necessitat de mantenir els aparcaments actuals, 
ja que no tots els veïns disposen d’aparcament privat. 

 
Durant el debat en grup respecte la mobilitat sorgiren un parell de noves propostes: 

- Estudiar la possibilitat d’intentar guanyar uns centímetres de l’edifici situat davant la font 
de la Queralt, tal i com s’ha projectat en l’altre edifici que surt, ja que ambdós punts són 
molt estrets. 

- Idoneïtat de restringir l’accés amb cotxe, al carrer i dins tot el nucli antic, únicament als 
residents (amb possibles permisos per aquelles persones propietàries d’habitatges però no 
residents). 
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GRUP C 

 
 
PROPOSTES PRIORITÀRIES  
 

• Respectar el Casc Antic: 
c. Que el color del terra sigui similar al del carrer de la Pietat 
d. Que els fanals s’adequin a la zona 

 

• Recollida dels residus: 
a. Papereres al llarg del carrer 
b. Contenidors a: escales de Sant Pere, Rectoria i Trencacames 

 

• Que el paviment no patini 
 

• Sentit únic de pujada (si s’obre el carrer) 
 

• Suficients boques d’aigua 
 
 
APORTACIONS INDIVIDUALS  
 

Propostes mobiliari urbà i elements estructurals: 
 
- Papereres al llarg del carrer 

- Contenidors ubicats en diferents punts: escales de Sant Pere, Rectoria i Trencacames.  
Es comenta que l’ideal fóra poder tenir contenidors soterrats. 

- Boques d’aigua pels bombers.  
Hi ha preocupació respecte a possibles incendis ja que les cotxes de bombers, per 
l’estretor del carrer, no poden arribar al mig del recorregut. Per això es puntualitza que 
hi hagi diferents boques d’aigua amb potència suficient en llocs estratègics (els que 
creguin els bombers). 

- Respectar tant com es pugui el Casc Antic.  
Preocupació perquè amb la nova remodelació es perdi l’encant del Casc Antic. Es demana 
que, en la mesura del possible, els materials i els estils no difereixin de l’estètica de 
l’actual Casc Antic. 

- Els fanals s’adequin amb la zona (respectar les faroles amb llum taronja).  
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Igual que el punt anterior que no es prioritza estètica “moderna” i que encara que hagin 
de ser de baix consum siguin el més “rústics” possible. 

 
Propostes mobilitat: 
 
- Color del terra similar al del carrer de la Pietat.  

Espanta el color ataronjat del plànol i per això es demana que els colors en aquesta zona 
siguin similars. Es puntualitza el color no el material ja que el del carrer de la Pietat patina 
molt. 

- Que el terra no patini.  
És un carrer molt llarg i amb molta pendent i realment perillós un cop és moll. 

- Sentit únic (de pujada).  
Hi ha dubtes de si el carrer es podrà obrir ja que ho veuen molt complicat. Ara bé, si 
realment s’acaba obrint demanen que només sigui de sentit únic, des de les escales de Sant 
Pere fins al final del carrer Pinsania. 
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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, 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? 

6,8 

2. Han estat clars els objectius del Taller Participatiu? 7,5 
3. Ha trobat interessants els grups de treball? 8,9 
4. Com considera que ha estat el ritme general del taller? 6,4 
5. Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees en els grups de treball? 9,1 
6. Com qualificaria els resultats, conclusions de la jornada? 6,5 
7. Com qualificaria l’organització del taller participatiu? 6,2 
8. Com qualificaria la tasca dels dinamitzadors/es del grup? 8,9 
9. Considera adient l’horari del taller participatiu? Sí: 87,5% 

No: 12,5%* 
10. Considera adient el lloc on s’ha celebrat? Sí: 100% 
11. Podria indicar amb dues línies el que més valora? 
- Que hagi pogut opinar, encara que crec que no es tindrà en compte. 

- Hi ha una cosa que cal tenir en compte. Cada veí té una aportació molt particular i ens 
caldrà ser coherents amb lo possible i les opinions personals. 

- Que la gent hagi pogut participar i dir-hi la seva. 

- Poder participar en el debat i en el que volem pel barri. 
12. Pot assenyalar les seves crítiques (convocatòria, ponències introductòries, grups de treball, 
etc.)? 
- Tot junst he començat avui a tenir contacte general, és la segona reunió que faig. Repeteixo, 
fem lo que veiem sigui possible pel bé de tohom. 
* s’assenyala com a horari alternatiu a partir de les 21h. 
 
Per part de l’equip dinamitzador del procés participatiu, trobem necessari assenyalar que en 
les valoracions hi ha opinions força extremes. Les majors “diferències extremes” (valoracions 
properes a l’1 i al 10 respecte la mateixa pregunta, sense gairebé cap terme mig), les trobem 
en aquelles qüestions referents a l’interès de la informació prèvia aportada per l’equip 
redactor del projecte urbanístic; la claredat dels objectius del taller participatiu; la valoració 
dels resultats de la jornada i l’organització del taller participatiu.  
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La possibilitat d’opinar i participar en el debat han estat els elements més ben valorats per 
part de les persones participants. Segurament, amb majors graus d’informació prèvia sobre el 
projecte d’intervenció integral del Nucli Antic, així com dels elements de debat i participació 
ciutadana previstos en el procés, ajudaran a simplificar i facilitar aquests espais de 
participació en què conflueixen sovint i es troben interessos privats/individuals amb interessos 
públics/col·lectius. 

 
 
PARTICIPANTS  
 
Aureli Rodríguez 
Climent Vinyes 
Feliça Simon 
Filomena Safont 
Francisca Bernardo 
Jaon Roses 
Jaume Pola 
Joan Carxet 
Joan Ramon Bella 
Jordina Cunill Garzon 
Josep Cara Garzon 
Josep Lladó 
Josep Maria Badia 
Josep Maria Santcliments 
Josep Torner 
Maria Carme Colell 
Maria Consol Rincon 
Maribel Lladó 
Núria Barons 
Ramon Castellar 
Ramona Perina 
Roser Farràs 
Toni Escobet 


