
Assemblea de barri del passeig de la Pau i entorns 22/02/2022 

Il·luminació i arbrat 
 
Una veïna troba que la il·luminació del Passeig és insuficient, “sobretot quan es tanquen 
les botigues.” L’Aleix respon que es van substituir els fanals existents per LEDs l’any 
2006 per tal de complir amb la normativa sobre estalvi energètic, i des d’aleshores ha 
rebut diverses queixes veïnals. Malgrat creu que la potència lumínica actual compleix 
amb la normativa, parlarà amb els tècnics per assegurar-ho. 
 
L’Aleix afegeix que els jardiners de l’Ajuntament poden els arbres que s’acosten massa 
als balcons o fanals en resposta a les queixes veïnals. Assegura que l’Ajuntament 
inverteix molt en l’arbrat i que planta 40-60 arbres l’any. Gairebé mai se n’eliminen; 
només se’n substitueixen seguint les indicacions d’un assessor professional que prepara 
un pla d’arbrat a llarg termini. La veïna es queixa dels “arbres de les boles” (mèlies). 
L’Aleix respon que no hi ha cap arbre ideal; cal buscar el més adequat per a cada lloc. 
Segons diu, és important que hi hagi diversitat d’espècies; si no, podria arribar una 
malaltia arbòria que mati tot l’arbrat de cop. 
 

Llums de nadal  
 

Una veïna mostra interès en la possibilitat que els botiguers instal·lin més llums de nadal 

al Passeig. Demana si hi ha punts de llum que puguin fer servir. L’Isaac respon que 

existeix una punt de llum fixe darrere del Poste que s’ha fet servir per a algun 

esdeveniment esportiu, però que més amunt no n’hi ha cap i caldrà posar-ne de 

provisionals. La Roser Rifà afegeix que el dijous vinent té una reunió amb els 

electricistes precisament per parlar d’aquest tema. 

 

Coloms 
 
Una veïna demana si es prenen mesures per controlar la població de coloms, sobretot 

davant dels pisos de la Caixa. L’Eloi respon que sí; s’acostuma els coloms a buscar 

menjar en un punt concret, i després se’ls dona menjar barrejat amb anticonceptives. 

Afegeix que aquesta zona no li constava com una de les més problemàtiques, però que 

ho tindrà en compte. 

 

Neteja 
 
Una veïna es queixa de l’acumulació de bosses d’escombraries sota els arbustos al 
darrere del Poste. Un veí afegeix que es podrien recollir les bosses d’escombraries mal 
col·locades després d’uns dies. L’Aleix respon que, en teoria, es recullen totes les 
bosses dos cops per setmana; si n’hi ha alguna que ha estat més dies al carrer, 
segurament és un error. La veïna afegeix que les persones que hi deixen les 
escombraries són sempre els mateixos, demana si se’ls podria sancionar. L’Eloi respon 
que en teoria ja es fa; primer hi van uns “informadors de carrer” a parlar-hi, i si el 
problema no es resol hi tornen amb la policia urbana. Afegeix que si els veïns saben qui 
són els responsables ho poden comunicar a la policia urbana; això els facilitaria molt la 
feina.  
 
L’Ivan afegeix que malgrat no és un sistema perfecte, en general el públic està satisfet 
amb el sistema del porta a porta; per exemple, és molt més fàcil per a la gent gran que 
haver de traginar els residus fins a un contenidor. A més, ha millorat la separació de 



residus a la comarca, i és essencial reduir les conseqüències mediambientals dels 
residus.  
 

Trànsit 
 
Un veí indica que el carrer de Pere III és un punt especialment problemàtic per al transit, 
i que s’hi acumulen els conductors poc cívics. Demana si s’hi podrien col·locar agents 
de la policia urbana a les tardes (18h-20h aprox.). L’Ivan respon que és una bona idea, 
i que demà ho transmetrà al cap de la policia urbana. Afegeix que aviat Berga tindrà 25 
agents—el màxim permès—i que això ho facilitarà. Assegura que malgrat no en facin 
bandera, l’Ajuntament posa moltes multes per violacions diverses—velocitat, 
estacionalment, excrements de gos, etc. Algun dels presents afegeix que el cediu el pas 
en aquest punt és especialment problemàtic, i que possiblement valdria la pena posar-
hi un semàfor. 
 
La Roser Valverde afegeix que la policia urbana fa educació vial a les escoles i que 
l’Ajuntament promou el comportament cívic dels conductors amb altres iniciatives; per 
exemple, es parla d’afegir una jornada de conscienciació a la festa dels Cristòfols. 
 

Festes 
 
Un veí demana si es podrien col·locar més vàters portàtils al Passeig per carnestoltes. 
La Roser Valverde respon que sí; ha rebut queixes dels veïns que lamenten l’ús dels 
carrers de Coforb i dels Banys com a lavabos durant la festa, i ho tindrà en compte en 
el futur.  
 
L’Aleix i l’Ivan recorden que abans s’organitzaven festes majors al Passeig, i es 
pregunten perquè ja no es fan. Alguns dels presents suggereixen que és part d’una 
pèrdua generalitzada d’organització veïnal; recorden que se solien fer festes majors al 
Vall de Baix i al Carrer del Roser, i que també s’han perdut. En canvi, remarquen que 
algunes zones perifèriques com la Valldan, Santa Eulàlia o la Font del Ros mantenen 
més el sentiment de veïnatge. 
 
Una veïna demana si es recuperarà la fira d’antiguitats que se solia fer al Passeig. La 
Roser Rifà respon que hi treballen, però que caldrà regular-la primer. Assegura que quan 
es recuperi es farà al mateix lloc.  
 

Basses 
 
Els veïns demanen si es tornarà a omplir la bassa del passeig. L’Aleix respon que sí. 
Explica que tant aquesta com la del parc del Soldat s’omplen amb l’aigua de les fonts 
del Lledó; si s’han buidat provisionalment és perquè s’han aprofitat les obres a la ronda 
de Moreta per renovar les canalitzacions. 
 

 


