
TÍTOL VALORACIÓ

Arranjament de la zona recreativa de la Font 

Negra

Es valora l'arranjament de les fonts i la millora dels paviments dels aparcaments, del 

mobiliari urbà i de la il·luminació. No es valora la neteja, ja que forma part del 

manteniment regular de la zona. En el cas de resultar la proposta guanyadora, caldrà 

prioritzar quines actuacions es duen a terme. Import màxim: 15.000 euros. 

Arranjament del camí d'El Mercadal
Es considera renovar el camí des del Pont del Diable fins a les masies. Import màxim: 

15.000 euros.
Comunicació de les activitats de la ciutat 

mitjançant una cartellera digital

Es proposa l'adquisició d'una cartellera digital, la seva col·locació en un lloc cèntric i la 

contractació del servei de gestió. Import màxim: 15.000 euros.
Millora a l'espai públic del carrer Major i del 

carrer dels Àngels

Es considera realitzar actuacions puntuals de millora de la senyalització informativa i de 

l'accessibilitat. Import màxim: 15.000 euros. 
Millora de l'accés a l'Escola de Música per 

persones amb mobilitat reduïda

Es preveu la millora de les voreres de la zona i la instal·lació de separadors per limitar 

l'apropament de vehicles a la vorera. Import màxim: 15.000 euros.

Millora de l'accessibilitat de les escales entre la 

plaça de Sant Pere i el carrer de Castellar del Riu

Es proposa millorar l'accessibilitat a la zona nord del Barri Vell mitjançant una rampa que 

comuniqui la plaça de Sant Pere amb el carrer de Castellar del Riu. L'actuació sol·licitada 

no permet donar compliment a la normativa vigent d'accessibilitat dels espais públics, si 

bé s'estudiarà una alternativa viable a la zona. Import màxim: 5.000 euros. 

Millora del camí des de Berga fins a la Font 

Negra

Es preveu la millora del camí actual que puja des del carrer de Pere Costa fins a la 

urbanització de Fumanya. Import màxim: 15.000 euros. 

Millora de l'Hotel d'entitats com a local cultural 

municipal

Es valora introduir millores a l'Hotel d'entitats, com a espai de referència actual de les 

entitats i les associacions a Berga. En el cas de resultar la proposta guanyadora, es 

contactarà amb el teixit associatiu per prioritzar les actuacions a dur a terme. Import 

màxim: 15.000 euros. 
Millora del paviment de la plaça de la Torre de 

les Hores

Amb el pressupost disponible, es preveu renovar la pavimentació de la plaça superior. 

Import màxim: 15.000 euros.
Millora i arranjament de la plaça Major de La 

Valldan
Es proposa realitzar treballs per la millora de la plaça. Import màxim: 15.000 euros.

Millores al Barri Vell
Es valora realitzar el pintat de bancs, la renovació dels jocs infantils i la substitució de la 

font a la plaça nova de La Pietat. Import màxim: 6.000 euros.

Millores a les fonts del Vall

Les actuacions que es poden realitzar són la neteja de les fonts, la restauració d'elements 

deteriorats, la millora de la instal·lació de subministrament d'aigua per l'estavi en el 

consum i la millora del desguàs d'aigua pel seu aprofitament per reg dels horts. En el cas 

de resultar la proposta guanyadora, caldrà prioritzar quines actuacions es duen a terme. 

Import màxim: 15.000 euros. 

Obtenció de la certificació de Berga com a ciutat 

cardioprotegida

Es valora adquirir dos nous desfibril·ladors, vitrines i complements, millorar-ne la 

senyalització i realitzar formació a entitats locals i associacions de veïns i veïnes. Import 

màxim: 12.000 euros.

Plantat de nou arbrat
Es preveu la plantació d'arbrat a diferents punts de la ciutat on sigui possible per tipologia 

de l'espai urbà i/o secció del carrer. Import màxim: 15.000 euros.

Recuperació de la Font del Bou

Degut al despreniment de roques és necessari desplaçar la font del seu emplaçament 

original. Es preveu realitzar una nova font on instal·lar-hi el broc en forma de bou. Import 

màxim: 3.500 euros.

Concert Llum: cançons, poemes i lluites , amb 

Pere Martínez i la Cobla Marinada
Concert gratuït i en un espai municipal. Import màxim: 5.000 euros

Concurs d'art urbà mural
Es considera convocar el concurs i realitzar les obres en una zona a l'entorn del camp de 

futbol. Import màxim: 5.000 euros.

Diada castellera dels Països Catalans
Es considera dur a terme les activitats d'interès general i relacionades amb la Diada 

castellera que es programin al municipi de Berga. Import màxim: 5.000 euros.

Jornada de portes obertes a edificis 

emblemàtics 

Es considera realitzar un cap de setmana de visites guiades a edificis que normalment no 

són accessibles pel públic en general. Import màxim: 5.000 euros.

La cultura reneix a Berga': Mostra d'activitats de 

diferents disciplines artístiques

Es considera realitzar un cap de setmana de mostra de diferents activitats artístiques com 

pintura, dansa, teatre, lectura, etc.  Import màxim: 5.000 euros. 
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Tallers de plantes aromàtiques i medicinals de la 

serra de Queralt

Es considera fer una sèrie de tallers entorn a les plantes aromàtiques i medicinals. Import 

màxim: 5.000 euros.
Trobada gegantera del Barri de la Font del Ros: 

Xè Aniversari de la Geganta Martina

Es considera realitzar la trobada, incloent una cercavila, una mostra de balls i un concert 

fins a esgotar la partida. Import màxim: 5.000 euros. 

Recull de memòria oral
Es considera realitzar la gravació i l'exposició d'entrevistes a persones grans com a mostra 

de la memòria oral. Import màxim: 5.000 euros.


