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INTRODUCCIÓ  
 
Aquest taller es duu a terme en el marc del Projecte d’Intervenció Integral al Barri Vell, 
inclòs en la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles, (impulsat per l’Ajuntament 
de Berga amb el suport de la Generalitat de Catalunya). El projecte té per objectiu la 
renovació, rehabilitació i dinamització d’aquesta zona de la ciutat. Transformar el Barri 
Vell 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 Barri Vell, sobre diverses accions del Projecte d’intervenció 
integral.  
 
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 el carrer Torre de les Hores” en el 
que participaren veïns i veïnes del carrer i la plaça Torre de les Hores 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, i a les persones participants per tal que 
aquestes tinguin també constància de les idees i propostes recollides al taller. 
 
Un cop l’equip redactor del projecte hagi desenvolupat la proposta d’urbanització, es 
celebrarà una segona sessió per presentar el projecte a veïns, veïnes i a la Comissió de 
Seguiment del Barri Vell. 
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METODOLOGIA  
 
El taller participatiu es celebrà el 14 de setembre de 2007 de 20h a 21.45h a la seu de 
BRG Progrés. Els objectius del taller eren donar a conèixer el projecte per a la millora 
de l’espai públic de la plaça i el carrer Torre de les Hores al veïnat i a la Comissió de 
Seguiment, i l’elaboració de recomanacions i aportacions ciutadanes al projecte.  
 
Per tal d’assolir els objectius, la sessió es va estructurar amb el següent programa: 

20.00: Benvinguda institucional i contextualització del Taller Participatiu a 
càrrec de Juli Gendrau, Alcalde. 

20.05: Presentació del Projecte urbanístic a càrrec de Josep Novellas, 
arquitecte redactor del projecte. 

20.20: Presentació de la metodologia de treball de la sessió a càrrec d’Eulàlia 
Tubau, d’EIDOS Dinamització Social.  

20.30: Treball en grups.  
21.30: Plenari: posada en comú de les conclusions dels debats en grups. 
21.40: 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 l’espai actual, la identificació dels 
elements que provoquen o expliquen la valoració feta, i la construcció d’un imaginari 
desitjat de com voldríem que fos l’espai futur. Finalment, es van suggerir alguns elements 
que podrien situar-se a la plaça i al carrer per tal que aquesta sigui tal i com s’ha 
imaginat. L’informe  recull les valoracions, opinions i propostes de cada un dels grups 
de treball.  
 
A partir de les aportacions ciutadanes es pot fer una anàlisi de com viuen els veïns la 
plaça i el carrer, obtenint així un diagnòstic de la situació actual, i quines són les causes 
que condueixen a aquesta situació. Posteriorment es presenten les opinions i 
propostes de millora dels participants els quals exposen com creuen que ha de ser 
aquest espai en el futur. 
 



Desenvolupant la dinàmica plantejada, als i les participants al taller participatiu se’ls van 
proposar 4 preguntes que feien referència al present i al futur del carrer i la plaça: 
 

1. Sensacions i vivències del carrer i la plaça en el seu estat actual 
 
2. Les causes, els per què d’aquestes sensacions 

 
3. Quines sensacions, com ens agradaria que fos aquest espai? 

 
4. Elements que hi podria haver: suggeriments i propostes de futur 

 
En aquest informe es presenten, en primer lloc, les propostes i suggeriments de futur 
formulats per cada grup, i posteriorment les aportacions i idees debatudes als grups, 
entorn les preguntes formulades.  
 
En cursiva es transcriuen comentaris i elements de debat recollits per la dinamització, 
per a la millor comprensió de les aportacions. 
 
 
 

 
Imatge (secció) del carrer actual. 
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CONJUNT DE RECOMANACIONS I PROPOSTES AL PROJECTE: 
 
Grup A 
 
Al carrer i a la plaça: 
 
 Paviment molt resistent  

 
En relació al manteniment i a la seguretat:  
 Manteniment: 
 Paviment i superfície de la plaça i el carrer.  
 Neteja.  
 Il·luminació. 
 Vigilància.  
 I altres aspectes relacionats amb la plaça. 

 
A  la plaça: 
 

En relació als usos: 
 Que la plaça sigui un lloc agradable al passeig i al joc de les criatures.  

 
En relació als elements i mobiliari urbà:  
 Toc de verd 
 Que hi hagi algun banc.  
 Sense les marquesines.  
 Sense el monument del rellotge.   
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Grup B 
 
Al carrer i a la plaça: 
 Paviment que no es faci malbé i no rellisqui 

 
A la plaça: 

En relació als usos: 
 Facilitar espais perquè tothom s’hi pugui estar i passar-hi una estona, gaudir la 

plaça: 
 Nens: jocs infantils o altre espai per a jugar 
 Joves: possibilitats de fer murals o algun esport 
 Gent gran: bancs i ombres 

 Fer-hi activitats perquè és un bon lloc, és bonic i no hi passen cotxes.  
 

En relació als elements i mobiliari urbà:  
 Que hi hagi ombres ben repartides 
 Bancs també ben repartits  
 Algunes papereres  
 Una font 
 Conservar el mosaic que actualment hi ha, arreglar-lo si cal  
 Posar plafons a les parets per a que els joves facin murals (també infants o altre 

col·lectiu). 
 

En relació a la seguretat: 
 Baranes per evitar perills entre els diferents nivells 
 Algun sistema per evitar que caiguin les pilotes avall i es perdin o vagin contra les 

cases 
 
Al carrer: 
 Un sistema (no massa complicat) per accedir-hi els veïns amb cotxe en cas de 

necessitat 
 Un passamà per ajudar a pujar 
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DEBAT EN GRUPS 
 
 
1. SENSACIONS I VIVÈNCIES DEL CARRER I LA PLAÇA EN EL SEU ESTAT ACTUAL 
  
GRUP A GRUP B 
 
 Inseguretat 
 Vandalisme i delinqüència. 
 Poca vigilància.  
 Gens cuidada. 
 El paviment està destrossat i sense 

manteniment, i això impedeix que la 
gent gran pugui passejar i els infants 
jugar a la zona.  
 Sensació de fàstic.  
 Brutícia. 
 No és agradable de passejar-hi. 
 La plaça es fa servir per aparcament de 

vehicles i això impedeix la funció de 
zona d’esbarjo.  
 Tiren bosses de deixalles (sense 

reciclar) a la paperera que hi ha a la 
plaça, i passa molt de temps abans no 
les recullen.   
 Indiferència. 

 

 
 Abandonada 
 Gens cuidada 
 Trista 
 Buida 
 Li falta verd 
 El paviment és tot gris, li falta colora a 

l’espai 
 Li falta alegria  
 Mal aprofitada 
 Risc si hi jugues  
 Risc d’insolació, hi cau molt el sol 
 Sort dels avis que hi surten i s’hi estan 
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2. LES CAUSES, ELS PERQUÈ D’AQUESTES SENSACIONS 
  
GRUP A GRUP B 
 Incompliment dels deures de 

l’Ajuntament.  
Els participants comenten que el consistori no ha 
fet i no fa manteniment de la plaça i amb el 
temps s’ha anat deteriorant. 

 
 Falta de vigilància policial. La policia no 

vigila ni controla la zona, i permet que 
es desenvolupin actituds incíviques. 

Els participants del grup van destacar que la plaça 
és insegura atès que hi ha vandalisme (destrossa 
de mobiliari urbà, actituds incíviques, “botellón”, 
etc.). Volien deixar constància que la policia no 
vigila aquesta zona. En relació a aquest tema, van 
manifestar el seu malestar atès que avisen a la 
policia dels actes vandàlics i incívics, sense obtenir 
resposta del cos municipal.  

 
 Falta d’il·luminació. 

Malgrat que a la plaça hi ha faroles, es comenta 
que en alguns actes vandàlics es fa trencadissa de 
llums i són els veïns els que han de trucar a 
l’Ajuntament perquè els canviïn.     

 
 

En general el debat es va centrar en el fet que 
l’Ajuntament no fa el manteniment de la plaça i el 
carrer i per això ara es troba en aquesta situació 
de degradació. Aquest estat d’abandó i la falta de 
vigilància propicia actituds incíviques que molesten 
molt als veïns: trencament dels llums de les faroles 
i dels vidres de les finestres dels veïns, “botellón”, 
joves que s’enfilen per les teulades i/o corren amb 
monopatí, problemes amb les escombraries, 
excrements humans i d’animal, etc.    

 

 No hi ha hagut mai manteniment de la 
plaça, l’ajuntament mai se n’ha cuidat  

S’expressa també la responsabilitat (no complida) 
de l’Ajuntament que és qui hauria de dur a terme 
el manteniment de l’espai. 
Contràriament, igual que en altre espais de la 
ciutat, es menciona la tasca dels veïns que són qui 
fan els possibles per a mantenir en certes 
condicions alguns espais públics. 
 
 Els desaigües s’embrutes quan plou 

Això es relaciona directament per part del grup a 
dos elements: cal preveure i fer els desaigües 
adequats, i igualment cal realitzar un 
manteniment (per part de l’ajuntament) i netejar 
les reixes de tant en tant per tal que no 
s’embussin. 
 
 El paviment (de la plaça) és molt lleig i 

està espatllat 
 El paviment del carrer, en canvi, 

aguanta i està bé 
 
 Falten ombres 

 
 
En general el debat es centrà en el no 
manteniment de la plaça.  
Amb aquest fet, s’hi relacionen tant l’estat dels 
desaigües com del paviment. A banda d’aquests 
elements més estructurals, es troben a faltar 
elements que facin agradable la plaça per a tots. 
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3. QUINES SENSACIONS, COM ENS AGRADARIA QUE FOS AQUEST ESPAI?  
  
GRUP A GRUP B 
 
 Espai públic 
 Net 
 Ben situat 
 Agradable per passejar 

 
 Espai públic, perquè la gent l’utilitzés i 

la pogués gaudir, hauria de tenir 
elements que afavorissin aquest ús 
 Cuidat  
 Amb més vida 
 Més alegre 

 
Es comenta també que la plaça té molt bones 
vistes, i que caldria aprofitar-ho perquè fos un 
lloc agradable.  
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4. ELEMENTS QUE HI PODRIA HAVER: SUGGERIMENTS I PROPOSTES DE FUTUR 
  
GRUP A 
 Que hi hagués un paviment molt resistent.  

Alguns dels participants van comentar que el paviment que estan posant a altres zones del 
poble s’està espatllant amb facilitat. Caldria posar-hi un tipus de paviment que aguantés tot 
tipus d’inclemències del temps sense deteriorar-se.  

 
  Toc de verd.  

Donar-li una mica de verd a la plaça per fer-ne un lloc més acollidor. Malgrat això, no hi 
havia acord unànime en aquest punt.  

 
  Manteniment. 

Aquest punt va ser el considerat més important pel grup. El manteniment de la plaça es 
considera la clau per tenir una plaça i un carrer de qualitat:  

o Paviment i superfície de la plaça i el carrer.  
o Neteja.  
o Il·luminació. 
o Vigilància.  
o I altres aspectes relacionats amb la plaça. 

 
 Que la plaça fos un lloc agradable al passeig i al joc de les criatures.  

 
 Que hi hagués algun banc.  

 
 Sense les marquesines.  

 
 Sense el monument del rellotge.   

 
En general una majoria de participants del grup opinaven que els agradaria la plaça sense 
grans canvis, arreglada i amb un bon manteniment, preferint que l’ajuntament destinés bona 
part dels diners d’inversió a posar vigilància a la zona i a un bon manteniment. Consideraven 
que no calia posar gaires elements estructurals per evitar actes vandàlics de destrossa. 
 
Altres aportacions 
 
Cal afegir que algun participant va voler posar de manifest la seva preocupació sobre el 
finançament del projecte de reurbanització del carrer i la plaça. Consideraven que els 
propietaris dels aparcaments soterrats (privats) no haurien de pagar res atès que el contracte 
de l’aparcament especifica que és l’Ajuntament qui s’ha de fer càrrec del manteniment de la 
superfície.  
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GRUP B 
 
Al carrer: 
 Un sistema (no massa complicat) per accedir-hi els veïns amb cotxe en cas de 

necessitat 
 
Es produeix un debat sobre el mal estat dels pilons que hi ha actualment, que es poden 
treure amb total facilitat. En alguns casos en què s’han hagut de treure (per exemple per 
Corpus) després s’ha estat molt de temps sense tornar-se a posar, cosa que demostra la falta 
de manteniment de la plaça. 
Alhora, es comenta també que ha de ser només en cas de necessitat, i no per aparcament. 
En aquest cas, es fa referència al fet que quan no hi ha hagut els pilons tancant el pas de 
vehicles tampoc s’hi ha aparcat i per tant, es tractaria només de possibilitar l’accés en cas de 
necessitat, pels veïns o serveis (ambulàncies). 
 
 Un passamà per ajudar a pujar 

Actualment només hi ha passamà en algun tram, i no al llarg del carrer 
 
 Escales mecàniques de la font cap amunt (al carrer Cardona – Patronat) 

 
Aquesta aportació es fa inicialment de forma “no massa seriosa” en relació al carrer Torre de 
les hores. Cal fer notar que es produeix un debat, i el grup comparteix que hi ha zones que 
fan molta pujada i que la gent gran que hi viu té dificultats per a sortir i moure’s. Si bé es 
descarta posar escales mecàniques en aquest carrer (que es creu que tampoc hi ha l’espai 
disponible per a posar-les) es considera que seria adient posar-les a la pujada que hi ha de la 
font cap amunt (al carrer Cardona - Patronat).  
 
 Paviment que no es faci malbé i no rellisqui 

 
A la plaça: 
 Facilitar espais perquè tothom s’hi pugui estar i passar-hi una estona, gaudir la 

plaça: 
 Nens: jocs infantils (que podrien ser tancats perquè els gossos no els facin 

malbé) o espai per a jugar 
 Joves: possibilitats de fer murals o algun esport 
 Gent gran: bancs i ombres 

 
En el debat no s’entra a concretar quins elements són els necessaris per a cada col·lectiu, 
només es mencionen algunes opcions. Ara bé, hi ha consens en el fet que calen elements que 
facilitin l’ús de l’espai per als diferents col·lectius de població. 
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 Ombres ben repartides 
 Bancs ben repartits  
 Papereres  
 Font 
 Posar plafons a les parets per a murals (fets per joves, i també infants o altre 

col·lectiu). 
 
Així, es podria facilitar un espai per a aquesta activitat, i comptar amb murals a la plaça. Al 
grup es comenta que hi ha qui fa murals i dibuixos ben macos, i que caldria evitar d’alguna 
forma dibuixos lletjos, de mal gust, o gargots. 
 
 Conservar el mosaic que actualment hi ha, arreglar-lo si cal  
 Baranes per evitar perills entre els diferents nivells 
 Algun sistema per evitar que caiguin les pilotes avall i es perdin o vagin contra les 

cases 
 Fer-hi activitats perquè és un bon lloc, és bonic i no hi passen cotxes.  

Les activitats les podrien fer educadors de carrers, o activitats per la canalla... 
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AVALUACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU 
 
Amb la documentació del taller es repartí a l’inici un full d’avaluació entre les  persones 
participants, per tal de valorar de forma individual el desenvolupament del taller i els 
resultats obtinguts. A continuació s’enuncien les preguntes formulades i els resultats 
obtinguts de la mitjana de les valoracions, essent 10 la puntuació més alta (a la 
pregunta 4, assenyala molt ràpid) i 1 la més baixa (a la pregunta 4, vol dir molt lent).    
 
Valoració del taller: 
1. Ha trobat interessant la informació aportada per l’arquitecte a l’inici de la 
jornada? 5,9 
2. Han estat clars els objectius del taller participatiu? 7,9 
3. Ha trobat interessants els grups de treball? 7,6 
4. Com considera que ha estat el ritme general del taller? 6,8 
5. Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees en els grups de treball? 8,9 
6. Com qualificaria els resultats, conclusions de la jornada? 6,3 
 
Valoració de l’equip organitzador: 
7. Com qualificaria l’organització del taller participatiu? 8,5 

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:  91,7% 
                                                                                                                    No: 8,3%* 
                                                       * es creu que caldria un altre tipus d’espai - centre cívic 
 
 
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 la informació aportada per part de 
l’equip organitzador, la participació de les persones i el fet de tenir en compte l’opinió 
dels veïns i veïnes, així com la dinamització dels grups de treball.   
 
D’altra banda, s’han assenyalat algunes crítiques generals, com la manca d’aire 
condicionat a les aules i poca participació de la població. 
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PARTICIPANTS 
 
1. Antoni Fustagueras 
2. Antoni Perich 
3. Concepció Badia 
4. Florentino Ruiz 
5. Llum Colomer 
6. Maria Teresa Criach 
7. Modest Martín 
8. Natxo Romero 
9. Jacinto Vilardaga 
10. Jaume Bonet 
11. Jaume Estebans 
12. Joan Carxat 
13. Joan Ramon Bella 
14. Josep Saña 
15. Josep Viladrich 
16. Rafael Badia 
17. Roser  Farràs 
18. Sandra Perona 
19. Yolanda Viera 
 


	Berga, 14 de setembre de 2007
	Grup A
	Grup B
	1. Sensacions i vivències del carrer i la plaça en el seu es
	2. Les causes, els perquè d’aquestes sensacions
	3. Quines sensacions, com ens agradaria que fos aquest espai
	4. Elements que hi podria haver: suggeriments i propostes de
	GRUP A
	GRUP B
	Actualment només hi ha passamà en algun tram, i no al llarg 

	PARTICIPANTS

