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Reforma de la plaça de la Font del Ros 
L’Andreu comença l’assemblea recordant que una de les principals preocupacions dels veïns a 
la darrera assemblea va ser la reforma de la plaça principal del barri. Passa la paraula a l’Aleix i 
mostra els plànols de la reforma proposada. L’Aleix explica que l’Ajuntament vol tenir el projecte 
a punt per poder rebre una subvenció de la Diputació que financiï la meitat de l’obra. Calcula 
que costarà aproximadament 100.000€ i espera que es pugui executar l’any 2023. 

L’Aleix explica que part de la reforma consistirà en millorar l’accessibilitat de la zona, sobretot 
per a les persones amb mobilitat reduïda o cotxets. El parc de les Aubes és especialment 
problemàtic, ja que malgrat s’hi pot arribar a peu pla per la banda nord, cal baixar escales a la 
banda sud. Està previst eixamplar la vorera a la banda oest del parc, estretint el carril per a 
cotxes al carrer de Francesc Macià. A més de millorar l’accessibilitat per als vianants s’espera 
que això limiti la velocitat dels cotxes, ja que aquesta era una de les queixes principals dels 
assistents a la darrera assemblea. Una veïna demana si això comportarà l’eliminació d’algunes 
de les places d’aparcament que es troben al carrer. L’Aleix respon que no; només evitarà els 
cotxes aparcats en doble fila.  

A la cruïlla entre el carrer de Francesc Macià i el carrer de Picasso, a l’extrem est del carrer de 
Prat de la Riba i a l’extrem oest del carrer de Picasso està previst afegir unes “orelles” que 
eixamplaran les voreres, estretiran els carrils de cotxes i eliminaran les vorades entre les voreres 
i els passos de vianants. 

A la plaça petita de la Font del Ros està previst eliminar les vorades i substituir la pavimentació 
per un sauló que pugui absorbir l’aigua de la pluja; es conservaran els arbres. L’Aleix recorda que 
la font que dona nom al barri es trobava en aquell espai, i demana als veïns si això ha generat 
algun problema amb l’aigua. Un veí respon que creu que a la plaça no, però que sí que hi ha 
hagut problemes amb l’arribada d’aigua de rec a les horts properes. L’Aleix respon que 
s’aprofitarà la reforma de la plaça per localitzar les canalitzacions subterrànies.  

També està previst la col·locació d’un nou parc infantil a la plaça petita. L’Aleix comenta que no 
serà com els parcs prefabricats que es troben a altres llocs de Berga, sinó que serà una versió 
més rústica amb troncs i elements senzills. Per connectar millor les dues places, s’eliminaran els 
arbustos que fan de barrera i s’afegirà un tobogan que passi entre els dos nivells. Una veïna 
demana si s’eliminarà la font que es troba al nivell inferior. L’Aleix respon que no; s’està 
estudiant la possibilitat de col·locar-hi algun element perquè els nens s’hi puguin remullar a 
l’estiu. De totes maneres, caldrà analitzar-ne el preu, la necessitat de manteniment i l’ús que 
se’n farà al llarg de l’any.  

Nomenclàtor 
Un dels presents remarca que el nom “plaça de la Font del Ros” fa referència a la plaça petita de 
dalt; l’espai més gran entre el carrer Picasso i el carrer de Prat de la Riba no té nom oficial, 
malgrat els veïns l’anomenen “la plaça Gran”. Si es reforma l’espai, demana que se li atorgui 
també un nom oficial. L’Andreu respon que la Comissió del nomenclàtor es reunirà en breu per 
actualitzar la llista oficial de vies. L’Aleix afegeix que seria fàcil canviar el nom de l’espai, ja que 
no hi ha cap adreça que en depengui. L’Andreu explica que el Reglament del Nomenclàtor dona 
preferència als noms populars, i demana si “la plaça Gran” és el nom utilitzat per tots els veïns. 
Els presents responen que sí. 



Cartelleres 
Un veí remarca que tot sovint l’Ajuntament col·loca uns “tòtems” fets de palets al centre de la 
ciutat per penjar-hi informació sobre esdeveniments. Demana perquè no se’n col·loquen a la 
Font del Ros. L’Andreu respon que els tòtems se solen utilitzar per mostrar informació sobre 
esdeveniments concrets que tenen lloc en aquell espai. De totes formes, recorda que a l’anterior 
assemblea els veïns es van queixar de la cartellera que es troba al carrer de Picasso, prop de la 
plaça; a més de ser massa alt, es troba en un lloc poc visible. L’Andreu demana als veïns quin 
seria el millor lloc per a una cartellera. Arriben a la conclusió que seria a la plaça de la Font del 
Ros, prop de la intersecció del carrer d’Aurora Bertrana i el carrer de Pío Baroja. 

Incivisme 
Un veí demana què es farà amb els lavabos públics a la plaça. L’Aleix respon que està previst 
mantenir-los. Els veïns lamenten els grafitis que s’hi troben. L’Aleix reconeix que és un problema, 
però assegura que els lavabos es netegen cada dia. Un veí demana si s’hi podria col·locar una 
càmera o si la policia hi podria passar amb més freqüència. L’Ivan respon que s’ha incrementat 
la presència de la policia a la zona. Una veïna respon que serien més eficaços si passessin a peu 
o de paisà. 

Gossos 
Un veí remarca que un cop es reformi la plaça està segur que s’omplirà de seguida de 
defecacions de gos. Una veïna proposa que es creïn més pipicans. L’Ivan respon que és una 
opció, però assegura que la gent incívica seguirà sense recollir els excrements dels seus gossos 
per molts pipicans que hi hagi. Explica que últimament l’Ajuntament ha sancionat molts 
propietaris de gos, i que té previst incrementar la multa pels que no recullen els excrements. Un 
veí demana si existeix un impost municipal per la tinença de gossos. L’Ivan respon que no, que 
només cal pagar una assegurança per la tinença de gossos de raça potencialment perillosa. 
Reconeix que l’impost existeix a altres municipis. Un veí afegeix que hi ha municipis que 
mantenen un registre de gossos que inclou mostres d’ADN per poder identificar l’autor dels 
excrements. L’Ivan ho reconeix i respon que s’està estudiant aquesta possibilitat. 

Guals 
Un veí demana si es controla l’amplada dels guals; creu que hi ha veïns que eixamplen els seus 
de manera il·legal. L’Ivan respon que no es revisen els guals existents de manera regular; de 
totes maneres, el preu de la llicència varia segons l’amplada del gual. Per tant, si la Policia Urbana 
rep un avís al respecte tenen l’obligació de comprovar-ho; assegura que amb l’actual sistema 
digitalitzat és un procés senzill. Si algú creu que un veí no compleix amb la normativa, aconsella 
que informi la Policia Urbana. 

Solars buits 
Un veí agraeix que s’hagi respost a les queixes sobre el mal estat d’un solar al carrer del Comte 
Oliba. Demana si ha sigut obra del Consistori. L’Aleix respon que l’Ajuntament va avisar el 
propietari i el propietari va netejar l’espai. El veí comenta que també hi ha un solar al final del 
carrer de Pío Baroja que està en mal estat; assegura que ha entrat una instància al respecte. 
L’Aleix respon que estudiarà el cas.  

El veí afegeix que al solar hi abunden les rates; demana què fer en casos com aquest. L’Eloi 
aconsella que ho comuniqui a l’àrea de Medi Ambient, que farà venir una empresa anti-plagues. 
El Guillem afegeix que a l’hora d’informar de la presència de rosegadors cal ser molt precís sobre 
la ubicació; es col·loca verí a dins de l’embornal més proper per assegurar que només hi 
accedeixin les rates.  



Un veí demana si aquests solars buits es podrien convertir en aparcaments; assegura que en el 
passat el Consistori havia deixat de cobrar l’IBI d’alguns solars del barri a canvi que servissin 
d’aparcaments públics. L’Aleix respon que això ja no és factible, i caldria que l’Ajuntament 
pagués un lloguer al propietari. 

Trànsit 
Un veí es queixa que els cotxes baixen a gran velocitat pel carrer del Comte Oliba. Demana si els 
ressalts podrien ser més alts. L’Aleix respon que els ressalts actuals compleixen amb la normativa 
vigent i no poden ser més alts. L’Ivan afegeix que la normativa limita l’alçada dels ressalts en 
part pel pas de les ambulàncies. 
 
Una veïna comenta que els cotxes que surten de la plaça dels Pirineus tenen poca visibilitat. 
L’Eloi respon que ja coneix el problema; com que és degut als cotxes mal aparcats, hi ha enviat 
la policia en alguna ocasió. Una veïna suggereix que s’hi col·loquin fitons. 
 
A la banda nord-oest de la cruïlla entre el carrer del Comte Oliba i el carrer de la Sardana hi ha 
un mirall que està mal orientat des que es va netejar. Ara, els conductors es veuen a si mateixos 
en lloc dels cotxes que venen per l’altre carrer; caldria reorientar-lo. 
 
Una veïna comenta que hi ha un contenidor per a donacions de roba que tapa la vista del pas de 
vianants a que es troba l’extrem oest del carrer de Picasso. Quan els nens pugen les escales de 
la plaça Gran, els conductors no els veuen a venir. Demana que es col·loqui el contenidor a l’altra 
banda del carrer. 
 
A l’extrem sud del carrer de l’Espunyola—a la intersecció amb el carrer de Pío Baroja—caldria 
pintar un pas de vianants.  
 
Una veïna demana si es podria col·locar un pas elevat al pas de vianants que travessa la carretera 
de Sant Fruitós entre el carrer d’Aurora Bertrana i el passeig de la Pau. Assegura que hi passen 
molts vianants i que els cotxes passen a gran velocitat. L’Aleix respon que ho tindrà en compte, 
però no pot prometre que es faci—recentment es va millorar l’accessibilitat del pas de vianants 
i ambdues intervencions són cares. Un veí proposa la col·locació de bandes rugoses, però l’Aleix 
respon que és un sistema poc eficaç que es fa malbé de seguida. 
 
Estació d’autobusos 
Un dels presents demana si encara hi ha la possibilitat que la nova estació d’autobusos 
interurbans s’acabi construint a la Font del Ros. L’Ivan respon que no, que la posició del govern 
és molt clara: opta per posar-la al terraplè de la rasa dels Molins. Aquesta ubicació és més 
cèntrica i, per tant, és més fàcil que els viatgers hi arribin a peu. Si es col·loqués a l’extrem sud 
de la ciutat moltes persones es veurien obligades a arribar-hi en cotxe i generaria uns embussos 
innecessaris. A més, caldria eliminar gran part de l’aparcament a l’entrada de la ciutat. L’Aleix 
informa els ciutadans de l’estat del projecte i de les mesures preses per adaptar-lo a les peticions 
dels veïns de la zona. 


