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PRESENTACIÓ  
 
El procés de participació per a la reforma del Mercat Municipal es duu a 
terme entre els mesos de setembre, octubre i novembre de 2007 en el 
marc del Projecte d’Intervenció Integral del Barri Vell de Berga, un 
projecte de caràcter integral dirigit a la rehabilitació física, la 
sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica 
del barri.  
 
La rehabilitació del Mercat Municipal esdevé una oportunitat per a la 
dinamització social i comercial del barri, i alhora per a incorporar a la 
reforma del mercat la participació de veïns i veïnes del barri i la ciutat 
usuàries i clientes de les parades, així com d’altres col·lectius del territori.  
 
El projecte de rehabilitació del Mercat va començar-se l’any 2006 des 
de l’Ajuntament amb col·laboració amb l’Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona (IMMB) amb l’elaboració d’un estudi comercial per la 
revitalització i reordenació física i comercial del Mercat Municipal de 
Berga. En aquest estudi l’IMMB analitza la situació del mercat, les 
característiques de les parades actuals, i a partir d’aquesta informació 
formula diverses possibilitats de reforma de les quals se n’estan estudiant 
la viabilitat econòmica. 
  
Paral·lelament a l’estudi realitzat per l’IMMB s’impulsa un procés de 
participació amb els objectius de:  
 

 fer partícip la ciutadania al projecte de millora i reforma del 
Mercat Municipal,  

 recollir aportacions i propostes a tenir en consideració al projecte 
de rehabilitació - que caldrà acabar de definir per part de 
l’Ajuntament conjuntament amb els i les comerciants del mercat-,  

 i implicar en l’organització i desenvolupament d’aquesta activitat 
i d’altres actuacions del projecte d’intervenció als diversos agents 
institucionals i socials del barri.  

 
El procés és impulsat per la Regidoria de Participació Ciutadana i BRG 
Progrés, amb coordinació amb la Regidoria de Promoció Econòmica i el 
suport tècnic d’EIDOS Dinamització Social. 
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METODOLOGIA 
 
El Mercat Municipal, a més d’un equipament comercial de ciutat, és un 
espai de relacions i de trobada de veïns i veïnes del barri i la ciutat, de 
diferents grups d’edats i característiques socials. És per aquest motiu que 
el procés es planteja amb la necessitat d’aprofundir i afavorir aquest 
aspecte relacional entre diferents agents i col·lectius socials. 
 
El procés metodològic s’ha plantejat amb dues fases diferenciades: una 
primera fase de planificació, en la que s’han realitzat entrevistes amb 
cada un/a dels paradistes del mercat, i s’han establert diversos 
mecanismes de coordinació interna, i una segona fase en la que a 
través de diferents mecanismes i espais de participació s’han recollit les 
opinions i propostes de la clientela del mercat i veïns i veïnes del barri. 
Posteriorment al desenvolupament del procés es durà a terme una 
tercera fase de retorn i valoració del procés i resultats. 
 
 
A. Informació i coordinació amb altres departaments de l’organització 
municipal, agents socials i col·lectius: 
 
Inicialment, es duu a terme una primera fase de planificació del procés 
amb diferents agents, a fi i efecte de definir el marc de debat, donar a 
conèixer l’objectiu del procés i implicar en el seu desenvolupament als 
agents institucionals directament implicats al projecte: l’Àrea de 
Promoció Econòmica, BRG Progrés i posteriorment amb el responsable 
de Comunicació de l’Ajuntament per tal que difongués l’activitat a 
través dels mitjans d’informació i comunicació de l’organització (premsa 
i web). 
 
També es duu una tasca d’informació en aquesta fase als agents 
implicats del territori. El dia 6 de novembre es dugué a terme una reunió 
de la Comissió de Seguiment del Barri Vell, un òrgan de seguiment i 
avaluació del projecte format per l’Alcalde, un/a representant de cada 
grup polític amb representació al Ple, representants de l’Associació de 
Veïns del Capdamunt de la Vila, l’Associació de Veïns dels 4 Barris, 
l’Agrupació de Veïns i Comissió de Festes del Carrer Pietat, la Unió de 
Botiguers i Comerciants, l’UGT i la Cambra de Comerç. En aquesta 
reunió es va presentar l’objectiu del procés, el paper dels agents 
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institucionals implicats al projecte, i es va contrastar la metodologia de 
les jornades de participació previstes per als dies 16 i 17 de novembre. 
 
Per part de les entitats representades a aquesta comissió es formulen 
propostes orientades a millorar la comunicació i divulgació del procés 
participatiu, i a ampliar-ne els seus objectius implicant també al procés 
participatiu a les persones que no són clientes del mercat però poden 
ser-ho potencialment. Concretament, es proposa incorporar les opinions 
de les persones que van a comprar al mercat setmanal que es celebra 
els dissabtes al carrer, i que és un mercat molt concorregut on es 
congreguen persones de Berga i d’altres municipis de la comarca. La 
proposta es considera molt interessant i pot entendre’s com una segona 
fase a dur a terme properament, si bé per qüestions de temps i de 
recursos no es duu a terme de forma simultània a les jornades de 
participació del mercat, els dies 16 i 17 de novembre. 
 
Abans, s’havia parlat amb l’Associació de Comerciants del Mercat per 
a informar-los també de l’activitat que s’organitzava, dels objectius 
perseguits i la dinàmica de treball que s’havia previst dur a terme.  
 
D’altra banda, per tal de millorar la informació a col·lectius del barri 
(amb dificultats d’accés a la informació, sobretot a aquella que no se’ls 
dirigeix específicament), dur a terme una major divulgació del procés, la 
dinamització del mercat i les jornades, i la incorporació de les opinions 
de col·lectius presents al barri però que fins ara han estat poc implicats 
al procés de participació, s’organitza una activitat al mateix mercat el 
divendres a la tarda en el marc de les jornades, a la que participen 
grups de persones de les classes de català per a persones nouvingudes 
(actuació duta a terme també en el marc del Projecte d’Intervenció 
Integral del Barri Vell), un grup de persones que participen al programa 
“Coneixement de l’entorn” (programa impulsat per l’Àrea Social de 
l’Ajuntament i la Creu Roja, on participen un grup de dones immigrants) i 
persones de l’Associació Tagast (entitat de  gent gran) i de l’Associació 
de Veïns dels 4 Barris (membre de la Comissió de Seguiment del Barri 
Vell). En total, participen a l’activitat unes 20 persones, una quinzena de 
les quals veïns i veïnes de Berga procedents d’altres països i 5 persones 
grans.   
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Finalment, es preveu també la participació al procés del Consell 
d’Infants, un òrgan de participació estable de la ciutat, del que formen 
part alumnes dels centres d’educació primària de la ciutat. La propera 
sessió de treball del Consell es durà a terme a principis de desembre, 
quan es facilitarà informació del procés de participació i del projecte de 
reforma del mercat municipal, convidant al consell i als centres 
educatius a formular també propostes per a la millora del mercat.  
 
B. Jornades de presentació a la clientela del mercat i a paradistes (16 i 
17 de novembre): 
 
Les jornades de participació al mercat es van celebrar el divendres 16 
de novembre a la tarda i dissabte 17 al matí, al mateix recinte del 
mercat. Allà, s’habilità una zona on un equip de quatre persones 
informava del procés de millora del mercat a compradors/es, la 
clientela dels comerços i participants de l’activitat organitzada i recollia 
les aportacions i els suggeriments a tenir en compte per enriquir el 
projecte. 
 
Per tal de definir i fer visible l’espai de participació, es van col·locar cinc 
plafons expositors amb informació del Projecte d’Intervenció Integral del 
Barri Vell, que permetien emmarcar el projecte de la reforma del mercat 
en el context del pla, i alhora informar de l’existència i continguts 
d’aquest. 
 
Es plantejava als participants les següents qüestions:  
 

• Com t’agradaria que fos el mercat municipal?  
• Què faria que vingués més gent al mercat? 

 
Per a respondre a aquestes preguntes, hi havia tres espais en els que es 
recollien les aportacions i opinions ciutadanes: 

 
a. Una taula, on la gent podia anotar la seva proposta en 

targetes de colors que penjaven d’un fil, com si es tractés d’un 
estenedor. A la taula també hi havia una bústia per a dipositar 
les aportacions i una graella per a recollir les dades de 
contacte (emails) de les persones interessades en rebre 
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informació del procés així com de properes accions de 
participació. 

 
b. En un altre espai contigu, les persones interessades podien 

escriure la seva aportació en una pissarra. En aquest espai, es 
podien escriure noves aportacions i/o les persones podien 
sumar-se a una proposta ja expressada per algú altre, “sumant-
se” a una proposta ja escrita per algú altre mitjançant la 
col·locació d’un gomet al costat de la proposta amb la que 
s’estava d’acord. 

 
 Aquest era un espai de participació més autònoma, en què es 

facilitaven les “instruccions” d’ús de l’espai mitjançant un 
cartell i un exemple inicial. 

 
c. Al tercer dels espais, es recollien les opinions de diagnosi de la 

situació actual del mercat com les propostes de millora de 
l’equipament que es formulaven a partir de petits grups de 
discussió espontanis que sorgien del debat de les persones 
participants que coincidien en aquest espai. 

 
D’altra banda, dues persones informaven i recollien les opinions de 
paradistes, clients i clientes a les pròpies parades del mercat, amb 
l’objectiu de recollir el màxim de propostes, també d’aquelles persones 
que no passaven o s’aturaven a l’espai anteriorment descrit però que es 
trobaven també al mercat. 
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APORTACIONS CIUTADANES AL PROJECTE  
 
S’han recollit un total de 290 aportacions al projecte. El tema més 
tractat que recull 111 aportacions és el que fa referència a la necessitat 
de renovar urbanísticament el Mercat, concretament sobre aspectes 
generals (renovació total i millores), i accessos.  
 
També destaca un gran interès sobre els serveis del mercat oferts per les 
diverses parades així com del mateix producte en venta, alhora que un 
especial interès per obrir l’equipament a d’altres espais o activitats que 
no es consideren directament de mercat, com podrien ser espais per als 
infants o activitats de formació. Finalment, també es formulen diverses 
reflexions que aborden directament el paper de l’Ajuntament per a la 
millora del mercat. 
 
A continuació es detallen totes les aportacions recollides, classificades 
segons la temàtica a la que fan referència. Entre parèntesi s’indica el 
nombre de repeticions de la mateixa proposta: en primer lloc, el nombre 
de targetes (o repeticions escrites de la mateixa proposta), i en segon 
lloc, el nombre de persones que s’han sumat a una proposta ja feta per 
algú, mitjançant “gomets”.  
 
Posteriorment, a mode de resum, es comptabilitzen el nombre de 
propostes recollides per a cada un dels diferents àmbit o temàtiques en 
què s’han classificat les propostes recollides. 
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LES PROPOSTES RECOLLIDES 
 
 
Renovació de l’Edifici  

 
APORTACIONS GENERALS  

1. Fer un mercat nou (4 targetes + 11 vots) 
2. Millorar l’edifici (1 targeta + 5 vots) 
3. Hauria d’estar a peu de carrer (5 targetes + 1 vot) 
4. Fer-lo més atractiu a la vista, amb gust arquitectònic i modern (7 

targetes) 
5. Més gran  
6. Més petit (2 targetes) 
7. Més net (1 targeta + 1 vot) 
8. Canviar els terres per uns que siguin fàcils de fregar, que no es vegin 

tant bruts, que no siguin com els del carrer (6 targetes) 
9. Pintar-lo (2 targetes + 2 vots) 
10. Posar els magatzems en el nivell inferior per tenir més espai per a les 

parades 
11. Millorar el clavegueram 
12. Millorar la il·luminació i obrir-lo a la llum natural (4 targetes + 1 vot) 
13.  Millorar la climatització, amb aire condicionat i calefacció (4 

targetes + 1 vot) 
 

SERVEIS I MOBILIARI  
14.  Renovar les baranes, vidres i bancs 
15.  Millorar l’espai de recollida de deixalles 
16. Millorar els lavabos, i afegir-hi canviadors i cadiretes per a la canalla, 

butaques per donar el pit.  (4 targetes + 7 vots) 
 

ACCESSOS  
17. Que s’arreglin els carrers que arriben al Mercat, sobretot el carrer 

Puig-Reig (paviment i neteja), però també el carrer Pompeu Fabra i el 
carrer Mossèn Comellas (2 targetes) 

18. Millorar l’entorn 
19. Millorar la façana d’entrada, més vistosa i clara (2 targetes) 
20.  Posar indicadors i fer-lo més visible (3 targetes) 
21.  Millorar els accessos amb ascensors, escales mecàniques (4 targetes 

+ 7 votacions), i que les rampes no patinin, fer les escales més amples 
(2 targetes) 
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22.  Que tot el mercat estigui connectat, entre les parades i el 
supermercat 

 
APARCAMENT 

23.  Un pàrquing més gran i amb més places (7 targes + 2 votacions) 
24.  Gratuït pels clients del Mercat (3 targetes)  
25.  Beneficiaria també al c/ Major i a Berga en general (2 targetes) 
 
 
Serveis del mercat  

 
PRODUCTES DE MERCAT 

26.  Diversificar productes i serveis (3 targetes + 12 vots) 
27.  Que hi hagi productes de qualitat (2 targetes) 
28.  Afegir parades d’alimentació (2 targetes): una polleria (3 targetes + 

2 vots), peixateries (2 targetes), menjar preparat, vi, llet i formatges 
29.  Les peixateries com a reclam en comparació als supermercats (3 

targetes)  
30.  Parades especialitzades en productes del Berguedà 
31.  Afegir una sabateria, i un ràpid per arreglar sabates, fer claus (2 

targetes) 
32. Que hi hagi un supermercat complert (3 targetes) 
33.  Que el supermercat no vengui productes artesans ni peix 
34.  Que no hi hagi grans superfícies 

 
PARADES I PARADISTES  

35.  Totes les parades obertes (5 targetes + 9 vots) 
36.  Obrir més parades (1 targetes + 6 vots) 
37.  Treure els cartells a les parades que estiguin tancades  
38.  Modernitzar-les (1 targeta + 2 vots) 
39.  Fer-les més espaioses, ajuntar-les 
40.  Tractar bé a la clientela (1 targeta + 3 vots) 
 

HORARIS 
41.  Ampliar l’horari a les tardes (5 targetes + 4 vots) 
42.  Ampliar l’horari dues tardes més de 17 - 20h (1 targeta + 3 vots) 
43.  Dissabte tot el dia seguit (3 targetes) 
44.  Complir els horaris (3 targetes) 
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PREUS I PAGAMENT 
45.  Que hi hagi productes d’alimentació a preus més assequibles (3 

targetes)  
46.  Que hi hagi competència de preus 
47.  Que hi hagi una caixa única tipus supermercat on pagar els tiquets 

de totes les parades 
 
 
Altres Serveis, Espais i Activitats del Mercat 

 
ESPAI PER ALS INFANTS  

48.  Ludoteca, espai de joc, contes per a les criatures (6 targetes + 10 
vots) 

49.  Posar un espai per penjar dibuixos del mercat (1 targeta + 6 vots) 
50.  Arreglar i afegir un altre cotxe elèctric per a les criatures (3 targetes) 
51.  Fer-hi una guarderia 
 

ESPAI DE FORMACIÓ 
52.  Promoure la cultura de mercat i fer campanya de conscienciació (2 

targetes + 1 vot) 
53.  Promoure la compra al mercat entre els veïns   
54.  Espai per fer xerrades sobre el producte i la cuina de mercat 
55.  Aprofitar els espais tancats per a exposicions d’artesans, sobre 

productes ecològics, productes del país (1 targeta + 1 vot) 
56.  Donar a conèixer els/les paradistes com especialistes i consellers del 

producte de mercat 
57.  Fer activitats amb les escoles per aprendre a comprar al mercat 

 
ESPAI D’OCI I  CULTURA  

58.  Fer partícip al mercat de les festes populars (carnestoltes, Reis, festes 
majors, activitats socials) (2 targetes + 3 vots)  

59.  Intentar que s’acosti gent de tots els “estatus” 
60.   Organitzar-hi activitats: exposicions artístiques, concerts, vermuts 

musicals  
61. Una oficina turística 

 
MERCAT SOSTENIBLE 

62.  Que es pogués disposar de cabassos per a la compra 
63.  Que no hi haguessin bosses de plàstic 
64.  Que es promogués l’estalvi energètic   
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ESPAI SOCIAL 
65.  Conservar l’ambient de barri, el contacte i la vida del mercat (2 

targetes) 
66.  Que les parades complementin la seva oferta amb activitats socials 

per Berga 
67.  Que sigui algun col·lectiu amb necessitats especials que facin el 

servei a domicili (1 targeta + 4 vots) 
68.  Que es mantingui un espai on poder deixar suggeriments i idees 

 
ALTRES  

69. Cridar l’atenció dels clients (2 targetes) 
70.  Intentar que el jovent s’apropi al mercat 
71. Servei de repartiment a domicili (3 targetes + 1 vot) 
 
RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT  
 
72. Promoure els mercats 
73. Donar més facilitats per obrir parades, llicències assequibles, bon 

tracte (4 targetes) 
74.  Preocupar-se perquè no tanquin parades, responsabilitat de 

l’Ajuntament (4 targetes) 
75.  Que es consideri com un servei al poble i no com un negoci  
76. Fer un acord amb els paradistes per tirar endavant la reforma 
 
 
Recull de Propostes de l’espai de debat : DIAGNOSI I PROPOSTES 
 
Diagnosi       
 
Abans hi havia més parades, podies trobar més varietat de productes 
(sabates, perfumeria).     
Ara no pots fer tota la compra al mercat.         
Falta vida.       
Hi ha moltes parades tancades (és trist).    
Està amagat i els accessos són insuficients.         
És positiva la relació i confiança amb els paradistes, i en aquest sentit cal 
posar en valor el mercat com a espai de relació, és una manera diferent 
d’anar a comprar (al supermercat no la pots tenir).           
Actualment, hi ha problemes d’aparcament a la zona; però en canvi el 
pàrquing del mercat està ple i el mercat buit.   
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Propostes  
 
Fomentar que s’obrin més parades. 
Aparcament gratuït pels clients. 
Obrir parades i que no se’n tanquin. 
Accessibilitat (ascensor, etc.) 
Arreglar els accessos, fer-lo més visible. 
Millora de la senyalització (a diferents punts de la ciutat), entrades més  
vistoses. 
Millorar els horaris: obrir el mercat més dies a la tarda. 
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RESUM DE LES PROPOSTES SEGONS ÀMBIT TEMÀTIC I ESPAI DE 
PARTICIPACIÓ 
 
 
PROPOSTES REALITZADES INDIVIDUALMENT 
 
RENOVACIÓ DE L’EDIFICI    111 APORTACIONS (72 TARGETES) 

RENOVACIÓ DE L’EDIFICI   61 APORTACIONS 
SERVEIS I MOBILIARI    13 APORTACIONS 

 ACCESSOS     22 APORTACIONS 
 APARCAMENT     15 APORTACIONS 
 
SERVEIS DE MERCAT      91 APORTACIONS (51 TARGETES) 

PRODUCTES DE MERCAT   37 APORTACIONS 
 PARADES I PARADISTES    30 APORTACIONS 
 HORARIS     19 APORTACIONS 
 PREUS      5 APORTACIONS 
   
ALTRES SERVEIS, ESPAIS I ACTIVITATS DE MERCAT 63 APORTACIONS (38 TARGETES) 

ESPAI PER ALS INFANTS      27 APORTACIONS 
 ESPAI DE FORMACIÓ    9 APORTACIONS  

ESPAI D’OCI I FESTIUS    8 APORTACIONS 
MERCAT SOSTENIBLE    3 APORTACIONS  
ESPAI SOCIAL     9 APORTACIONS 

 ALTRES ESPAIS O ACTIVITATS   7 APORTACIONS 
 
RELACIONS AMB L’AJUNTAMENT   11 APORTACIONS (11 TARGETES) 
 APORTACIONS GENERALS   11 APORTACIONS 
 
 
APORTACIONS FETES A L’ESPAI DE DEBAT  14 APORTACIONS 
 DIAGNOSI     7 APORTACIONS 
 PROPOSTES     7 APORTACIONS 
 
 
TOTAL D’APORTACIONS:  290 (Propostes realitzades individualment + 
Espai de debat) 
 
Total de propostes a títol individual: 276 Aportacions (en 172 targetes) 
Total d’aportacions recollides al debat a nivell col·lectiu: 14 Aportacions 
 

 
 
Document elaborat per  eidos@eidos-web.com 



Informe de resultats: Procés de participació  
per a la reforma del Mercat Municipal 

 

 14

DEVOLUCIÓ DELS RESULTATS 
 
La devolució del procés i dels seus resultats es fa arribar, en primer lloc 
mitjançant l’enviament de l’informe a: els diferents departaments 
municipals implicats, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, als 
responsables polítics i tècnics del projecte (Alcaldia, Oficina del Pla de 
Barris, Promoció Econòmica), als i les membres de la Comissió de 
Seguiment del Barri Vell, i a l’Associació de Comerciants del Mercat que 
s’encarregarà de la seva distribució i divulgació entre els i les paradistes. 
 
Alhora, durant el mes de desembre es duran a terme diverses reunions 
(a nivell tècnic i polític) per fer la valoració del procés i de les propostes 
recollides.  
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ANNEX: ALGUNES IMATGES 
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