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Taller participatiu: Projecte de nova urbanització
de la plaça i del carrer del Forn i carrer de Menorets

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, 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 de la plaça i carrer del Forn i carrer Menorets”, 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 divendres 24 de novembre de 2006, de 19 a 21h a l’oficina
de BRG Progrés, empresa municipal que gestiona el Pla de Barris del Nucli Antic de Berga, i
equipament on també s’hi troben altres serveis com el nou punt PADI o on es realitzen
cursos de català.
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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 del Forn i del carrer Menorets 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’equip 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 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.
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.
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, 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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RECULL DE RECOMANACIONS A LA PROPOSTA
ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI
•

Conservar la font i la barana amb l’estil actual (rústic).

•

Il·luminació dels carrers: enfocar-la a terra i no a les façanes (evitar les
molèsties als veïns/es)

•

Arbres: estudiar el sòl, per plantar arbres adequats si poden sobreviure.
Que no facin malbé el paviment i caducifolis

MOBILITAT , ACCESSIBILITAT I SEGURETAT
•

Treure totes les voreres

•

Treure les barreres arquitectòniques (escales) per millorar-ne l’ús.

•

Estudiar la possibilitat d’integrar una rampa a l’escala de la pujada del C/
Major a la Plaça del Forn

•

Eixamplar l’amplada de la pujada Cal Barrals (per intervencions previstes i
futures).

•

Posar una zona de càrrega i descàrrega

SERVEIS
•

Posar contenidors soterrats.

•

Contenidors: sistema hidràulic o quadre elèctric
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GRUP A

PROPOSTES PRIORITÀRIES
 Treure totes les voreres.
 Posar contenidors soterrats.
 Treure les barreres arquitectòniques (escales) per millorar-ne l’ús.
 Posar una zona de càrrega i descàrrega.
 Conservar la font i la barana amb l’estil actual (rústic).

APORTACIONS INDIVIDUALS

Propostes mobiliari urbà i elements estructurals
-

Que sigui una plaça perquè els nens hi puguis jugar.

La proposta especificava afegir a la plaça algun element de joc perquè els nens i nenes hi poguessin
anar a jugar.
-

Més zona verda.

Ampliació de la zona de jardí – arbres de la plaça.
-

Eliminar les voreres.

-

Eliminar totes les voreres del carrer de Menorets, del Forn, etc.

El debat es va centrar més enllà de la Pl. del Forn i c. de Menorets atès que unànimement els
participants estaven d’acord en que calia eliminar les voreres d’aquests carrers però perquè fos una

eidos@eidos-web.com

5

Taller participatiu: Projecte de nova urbanització
de la plaça i del carrer del Forn i carrer de Menorets

acció útil també s’havien de treure les voreres dels carrers adjacents ( St. Antoni, Menorets,
Instrucció...).
-

Contenidors soterrats.

-

Escombraries soterrades.

-

Escombraries soterrades.

Tots els participants estaven d’acord que la millor opció era posa contenidors soterrat per tal de
minimitzar l’impacte dels contenidors al carrer i tenir més espai públic. Malgrat això, hi havia algun
dubte sobre si el sistema és eficient i si l’experiència de la població que fa servir aquest tipus de
contenidors és positiva.
-

Conservar la font actual.

La major part dels participants creien que la font de la plaça havia de seguir tenint l’estil actual,
sense modernització. Més endavant, alhora de prioritzar les propostes, va aparèixer la idea de que
a més de la font, també calia conservar amb l’estil actual la barana.
D’altra banda, es va comentar reiteradament la necessitat de conservar totes les fonts del casc antic
però seguint el mateix criteri, i segons el seu entendre aquest havia de ser seguint l’estil en que es
troben ara les fonts (antic- rústic).

Propostes mobilitat
-

No posar graons i posar-hi rampes.

Al fer la proposta, el participant va puntualitzar que no només calia treure les escales de la. Pl. del
Forn sinó de tot el poble.
-

A les escales que hi ha, posar una cinta rodant per les cadires de rodes.

Posar a les escales actuals algun element mecànic per millorar la mobilitat de les persones amb
cadira de rodes (tipus escala mecànica).
-

Millorar l’accés a la zona per persones que van amb cadires de rodes i pels que porten

cotxets.
-

Menys escales.
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Bona part del debat es va centrar en la necessitat de trobar una manera per millorar l’accés a les
persones amb dificultat de mobilitat. La conclusió que el grup va arribar va ser que suprimir les
escales seria una bona manera de facilitar la mobilitat pel casc antic.
-

Posar accessos bons a la plaça (per serveis, bombers etc. ).

A banda dels accessos pels serveis, també va aparèixer el dubte sobre si es tancaria l’accés amb
vehicle a la plaça i carrer adjacents i quin seria el sistema que els veïns podrien fer servir per arribar
amb el cotxe fins a casa seva.
-

Poder entrar a la plaça amb cotxe per càrrega i descàrrega.

Tot els participants estaven d’acord en que encara que canviés l’ús de la plaça, calia deixar un espai
de càrrega i descàrrega.
-

Mantenir els aparcaments i si es pot posar n’hi més (aparcament per la població en general i

per anar comprar a la zona).
La proposta d’aquest participant consistia en ampliar la zona d’aparcament a la plaça per facilitar
l’accés amb cotxe a la zona comercial del casc antic. Malgrat que la majoria dels participants creien
adient la proposta de l’arquitecte (convertir la plaça en un espai públic sense aparcaments), es va
debatre llargament el problema de l’aparcament a tot casc antic en especial el del carrer Major i la
necessitat de fer més aparcaments a una altra zona.

Altres propostes
-

Posar preses d’aigua i xarxa d’aigua.

-

Enllumenat públic.

Posar més faroles, que sigui ben il·luminat.
-

Il·luminació general dels carrers Menorets i Forn.

Els participants van afirmar la necessitat d’una bona il·luminació, tant a la Pl. del Forn com dels
carrers Menorets i del Forn. Van especificar que es procurés que no quedessin racons foscos.
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GRUP B

PROPOSTES PRIORITÀRIES
 Eixamplar l’amplada de la pujada Cal Barrals (per intervencions previstes i futures).
Es comenta la dificultat de pas en la part més estreta, més encara pensant en l’entrada de
vehicles al futur pàrquing. Al plenari es parla també d’alternatives com la possible entrada per
Sant Francesc.
 Estudiar la possibilitat d’integrar una rampa a l’escala de la pujada del C/ Major a la Plaça
del Forn.
 Il·luminació dels carrers: enfocar-la a terra i no a les façanes (evitar les molèsties als
veïns/es).
 Arbres: estudiar el sòl, per plantar arbres adequats si poden sobreviure. Que no facin
malbé el paviment i caducifolis.
Al grup s’exposa la possibilitat que el sòl no sigui adequat perquè sobrevisquin arbres. En cas
que ho sigui, es proposa que el tipus sigui caducifoli per permetre el sol a l’hivern, i d’arrels que
no aixequin el paviment.
 Contenidors: sistema hidràulic o quadre elèctric.
El sistema de la ploma no es considera adequat ni segur per un espai reduït com aquest.
Es prioritzen les propostes anteriors, com a propostes que plantegen alguna modificació o
recomanació a la proposta presentada per l’equip tècnic.
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Cal fer esment, però, del consens que hi havia al grup respecte a la valoració positiva del disseny
general de la plaça, sobre el què no es prioritza cap proposta de modificació. Concretament, l’acord
del grup es centra en:
-

La intervenció que proposa la reducció del mur i el pas a través del mateix, fa
l’escala més accessible.

-

Els bancs i la font adossats al mur, lliuren l’espai d’impediments.

-

La intervenció deixa en la plaça un espai lliure que permet activitats que donin vida
a la plaça, i això és positiu també per donar més vida al C/ Major.

APORTACIONS INDIVIDUALS

Propostes mobiliari urbà i elements estructurals
-

Contenidors: considerar altre sistema que no sigui la ploma. Per exemple quadre elèctric
o sistema hidràulic.

Amb un espai reduït com aquest, es considera que la ploma no és adequada perquè pot tocar la
farola, les cases...
-

Tipus d’arbre.

Caducifolis, adaptats a l’entorn.
-

Llums dels carrers.

Els fanals dels carrers afectats han d’acomplir la normativa i enfocar a terra.
-

Xarxa elèctrica en condicions.

Es considera positiu el soterrament previst de la xarxa, millorant les condicions actuals (cables
penjant...). No es prioritza perquè s’entén que la proposta presentada ja ho preveu.
-

Com ornament, mantenir les argolles del bestiar.
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-

Es parla del possible disseny de la farola, ja que un participant no el troba adequat en la
proposta presentada.

Propostes mobilitat
-

Rampa que ve del C/Major a la plaça del Forn.

Tot i que s’entén que la pendent proposada dificulta una rampa, es proposa estudiar possibles
alternatives per fer-la més accessible.
-

Possibilitar la rampa i afavorir eixamplar l’entrada.

El segon aspecte d’aquesta aportació coincideix amb la proposta següent:
-

Amplada del carrer a la pujada de Cal Barrals.

Sobre la pujada del C/ Major al C/ Clavé, per la Plaça del Forn, es considera que s’ha de preveure
l’eixamplament, ja que l’accés seria problemàtic (entrada a aparcament, cotxets...).
-

Eixamplar la pujada de Cal Barrals.

Propostes plaça
-

A través de la normativa, establir criteris per conservar la càrrega històrica de l’espai
(façanes, possibles intervencions...).

El plantejament parteix de la càrrega històrica de la plaça del Forn. Tot i que s’entén que aquesta
proposta supera l’àmbit de la intervenció presentada, es fa la proposta com un criteri més general
que cal tenir en compte en la normativa municipal.
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PARTICIPANTS
1

Pere Subirana Espelt

2

Leonilda Boixader

3

Josep M. Irla Rovira

4

Montse Tort

5

Josep Graner

6

Ramon Corruví

7

Josep M. Boixader

8

Josep Parera Roma

9

Lluís Canals Lledó

10

Carme Boixader

11

Pablo Garcia

12

Montserrat Olmado

13

Gendrau – pare

14

Gendrau –fill

15

Xavier Subirama

16

Jaume Subirama

17

Joan Carxat

18

Salvador Tresserra Jordana

19

Toni Galisteu

20

Dolors Ribera Serra
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