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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.
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 del 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 Carme i travessia de la Pietat” en el

que participaren veïns i veïnes del carrer Carme i de la travessia de la Pietat i
representants d’entitats membres de la Comissió de Seguiment del procés - espai
format per agents socials 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 29 de novembre de 2007 de 19.30h a 21.15h a BRG
Progrés (l’Oficina del Pla de Barris, situada a la Plaça Maragall, número 1). Els objectius
del taller eren donar a conèixer en profunditat el projecte per a la millora de l’espai
públic del carrer Carme i travessia de la Pietat, 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:
19.30: Benvinguda institucional i contextualització del Taller Participatiu a càrrec de
Juli Gendrau, Alcalde.
19:35: Presentació de la sessió i del Pla de Barris a càrrec de Toni Mas, gerent de BRG
Progrés.
19:40: Presentació del Projecte urbanístic a càrrec de l’equip redactor.
20:00: Presentació de la metodologia de treball de la sessió a càrrec d’Eulàlia Tubau,
tècnica de participació d’EIDOS Dinamització Social.
20:05: Treball en grup.
21.05: Posada en comú de les conclusions del debat davant els tècnics de l'Ajuntament.
21:15: Cloenda.
El debat es desenvolupà en 1 grup de treball en el que es realitzà 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 que es presenten en aquest document.
El present informe recull les valoracions, opinions i propostes de millora del grup de
treball. Aproximadament 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 que calia
millorar, aprofundir o canviar de la proposta que havia estat presentada per
l’arquitecte a la primera part de la sessió.
En un primer moment el grup treballà en parelles per tal de facilitar que tothom
aportés el seu punt de vista i les seves opinions. Individualment, i a partir del treball en
parelles, cada participant formulava propostes/recomanacions al projecte, en els
següents àmbits:
 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.
 Altres (elements o propostes relacionades amb el carrer).
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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,
s'escolliren les 5 propostes que el grup considerava prioritàries com a recomanacions
al projecte d’urbanització.
A continuació, s’exposen els resultats dels grups de treball:
−

En primer lloc es descriuen les 5 propostes prioritàries que el grup va considerar
traslladar en forma de recomanacions al projecte urbanístic

−

En segon lloc, es descriuen totes les propostes que cada participant va escriure
després del treball i debat en parelles.

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 PROPOSTES PRIORITÀRIES
ELEMENTS ESTRUCTURALS I MOBILIARI URBÀ


Mantenir el paviment actual, o que el nou sigui molt igual.



Llum suficient



Reixa de recollida d’aigua de la pluja ample i amb prou desaigües.

MOBILITAT


Accés per a persones amb mobilitat reduïda



Elements del mobiliari urbà que permetin la mobilitat amb cotxe
per accedir als garatges.

APORTACIONS INDIVIDUALS I DEBAT AL GRUP
Elements estructurals i mobiliari urbà
−

Conservar la qualitat de la pedra.

−

Mantenir el tipus de paviment que hi ha ara al carrer.

−

Tornar a posar el mateix paviment.

−

No canviar la pedra que hi ha al carrer.

−

Que el terra del carrer sigui de pedra.

−

No canviar la pedra de la travessia de la Pietat.

−

Bona qualitat de la pedra que es posi.

El debat entorn la nova pavimentació del carrer és el que va generar més interès. Es va
constatar un consens general entorn la necessitat de mantenir el tipus de pedra antiga
enfront un nou tipus de paviment més modern, el qual fa perdre l’encant del carrer segons les
persones participants.
Per altra banda es va comentar que la nova pavimentació hauria de ser resistent al pas de
vehicles.
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Tanmateix hi havia postures que consideraven que només calia reformar les escales, i que la
resta del projecte no calia realitzar-lo ja que es considerava que l’estat actual dels carrers ja
estava bé.
−

D'acord amb el banc per seure.

−

Posar algun elements que doni vida a la placeta del Carme (banc, font, jardinera
etc.).

−

Treure el banc per seure.

El debat generat entorn el mobiliari urbà no va desembocar en consens. En un sentit hi havia
qui defensava la necessitat de donar vida al carrer posant-hi bancs, jardineres o una font per
a generar un nou espai on fer-hi activitats (poesia, concerts...). En contraposició altres veïns
deien que l’espai era massa petit, i que fins i tot el banc proposat per l’arquitecte generaria
problemes per a l’accés en cotxe. D’altra banda també es va dir que el fet de posar mobiliari
urbà en una zona amagada com és aquesta generaria brutícia.
−

Fanals suficients perquè hi hagi molta llum.

−

Posar enllumenat suficient (els llums de sodi fan poca llum).

−

Posar fanals amb cara i ulls.

−

Cal posar molta llum.

En general tots els participants estaven d’acord en que calia il·luminar més el carrer.
−

D'acord amb els contenidors soterrats.

−

Posar suficients papereres.

−

Posar més papereres al carrer del Carme.

Durant el debat es va puntualitzar que aquestes s’haurien de col·locar de tal manera que no
generessin problemes per a l’accés en cotxe.
−

Reixes de recollida d'aigua ben amples.

−

Les reixes com a mínim de 30 cm d'ample.

−

Respectar el diàmetre del clavegueram actual.

Pel que fa a les reixes de recollida de l’aigua de la pluja es va dir que aquestes havien de ser
amples i amb més d’un desaigüe, per evitar l’embús que es genera amb les fulles.
Mobilitat
−

Rampes annexes a les escales per a discapacitats.

−

Escales llevadisses per a discapacitats.
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Davant la impossibilitat d’accés per a les persones amb mobilitat reduïda al carrer mitjançant
les escales projectades, ja que segons l’arquitecte això era tècnicament inviable. Es proposa
millorar l’accés per a persones amb mobilitat reduïda pel carrer Castellar del Riu, ampliant la
rampa existent.
−

Controlar els estacionaments de vehicles (només veïns).

−

Moure les pilones del capdamunt de les escales perquè és un lloc de maniobra de
vehicles.

−

Moure el banc perquè és on els cotxes maniobren per a girar i entrar al garatge.

Altres
−

Moure la paperera que hi ha al carrer de la Pietat, al número 11, ja que és un lloc
de maniobra de vehicles i molesta.
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AVALUACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU
Amb la documentació del taller es repartí al final 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.
Valoració del taller:
1. Ha trobat interessant la informació aportada per l’arquitecte redactor a
l’inici de la jornada?

8,7

2. Han estat clars els objectius del taller participatiu?

8,4

3. Ha trobat interessants els grups de treball?

8,3

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

6,6

5. Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees en els grups de treball?
6. Com qualificaria els resultats, conclusions de la jornada?

9
7,6

Valoració de l’equip organitzador:
7. Com qualificaria l’organització del taller participatiu?

8,1

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

8,7

9. Considera adient l’horari del taller participatiu?
Sí: 100%.
10. Considera adient el lloc on s’ha celebrat?
Sí: 100%
Opinió general del taller participatiu:
Finalment, les dues últimes preguntes feien referència a l’opinió general del taller
participatiu. Els elements més valorats han estat el fet de poder estar al corrent del
què es fa i donar la oportunitat de que tothom opini, les bones explicacions i la tasca
dels dinamitzadors, així com el fet que s'hagin recollit les aportacions dels veïns.
No s'han recollit crítiques generals del taller participatiu. Malgrat això s'ha fet alguna
aportació valorant positivament el taller sempre i quan es tinguin en compte les
opinions expressades pels veïns.
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PARTICIPANTS
Daniel
Antoni
Joan Carxat
Concepció
Dina
Mª Àngels
Josep
Pere
Joan Ramon Bella
Roser Farràs
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