
II Assemblea de Cal Rosal (22/11/2022) 

Pavimentació 
Carrer de Sant Antoni 
L’Andreu recorda que a la primera assemblea una de les preocupacions dels veïns era la 
pavimentació del carrer de Sant Antoni. Malgrat aquest carrer no és de titularitat municipal i es 
troba en terra de ningú, és l’únic accés a les cases del carrer de Muntanya i el govern s’havia 
compromès a pavimentar-la. Passa la paraula a l’Aleix. 

L’Aleix explica que ja s’ha contractat una empresa d’asfaltatge que començarà la feina en qüestió 
de setmanes. Pavimentarà una vial de doble carril, no tota l’esplanada. Un veí lamenta que no 
es dignifiqui també la plaça davant de l’església. Una veïna argumenta que la despesa més gran 
és dur la maquinària fins a Cal Rosal, i caldria aprofitar-ho per pavimentar un espai més ampli. 
Demana si es podria escampar més l’asfalt per cobrir tota la zona. L’Ivan respon que si s’escampa 
massa durarà poc. L’Aleix afegeix que caldrà asfaltar uns 15 punts al municipi, seguint el criteri 
dels que estan en més mal estat. Si hi ha un romanent d’asfalt, es mostra disposat a aprofitar-la 
per cobrir un espai més ampli. De totes maneres, la pràctica habitual és asfaltar les vials dels 
carrers i pavimentar els espais per a vianants amb altres materials; creu que l’asfalt no és el 
millor material per pavimentar una plaça. Suggereix la possibilitat de pavimentar-la amb panots. 
Una veïna respon que qualsevol pavimentació ajudarà mentre s’embelleixi l’espai amb arbres i 
planters. Afegeix que si l’ajuntament s’encarrega de la pavimentació, els veïns estan disposats a 
mantenir la vegetació. L’Ivan s’ofereix per ser-hi el dia de la pavimentació per assegurar que la 
feina que faci l’empresa és satisfactòria. Els tècnics s’oposen a la pavimentació d’un espai que 
no és municipal, però l’Ivan insisteix que tot i que l’espai no és responsabilitat de l’Ajuntament, 
els veïns que en fan ús sí. Si el carrer no és de titularitat municipal, un veí demana perquè, anys 
enrere, l’ajuntament va eliminar els arbres que abans s’hi trobaven. Tapaven la vista de la fàbrica 
des del carrer de Muntanya, i voldria que es recuperessin. Afegeix que un govern anterior també 
va pavimentar la plaça davant del teatre i creu que tampoc és de titularitat municipal.    

Vorera a la carretera d’Avià 
L’Andreu recorda que a l’assemblea anterior els veïns comentaven que la reparació d’una vorera 
a la carretera d’Avià havia quedat a mitges degut a la pandèmia. L’Aleix reconeix que encara no 
s’ha fet. Un veí assegura que només suposaria un dia de feina per a la brigada. Un segon veí 
intervé per recordar que l’ACA tot sovint rebenta la vorera per reparar unes canalitzacions 
d’aigua. Creu que si s’acaba de pavimentar durarà poc. Afegeix que els veïns estan disposats a 
treure els panots trencats i posar-los en un sac de runa si l’Ajuntament se l’emporta. L’Aleix pren 
nota i explica que, en casos com aquest, se sol pavimentar amb ciment. Els veïns mostren el seu 
acord. 

Pont vell 
Un veí remarca que la pavimentació del pont Vell s’ha aixecat degut a la dilatació;  hi ha el perill 
que algú s’hi entrebanqui. Afegeix que les baranes de fusta estan en mal estat. L’Ivan respon 
que, ja que el pont es troba entre els municipis de Berga i Olvan, parlarà amb l’alcalde veí per 
coordinar-ne la reparació.  



Trànsit 
L’Andreu recorda que els veïns lamentaven la desaparició d’un cediu el pas que es trobava a la 
cruïlla entre la carretera d’Avià i la de Berga, i que demanaven un pas de vianants a la carretera 
de Berga perquè el pas soterrat és desagradable. L’Aleix recorda que aquestes vies són de la 
Diputació, però assegura que l’ajuntament hi va transmetre les demandes dels veïns. La 
Diputació treballa en la preparació del projecte; inicialment els tècnics van assegurar que el 
tindrien a punt al març, però no va ser així. La setmana passada van assegurar que l’acabaven 
d’enllestir; si és així, el següent pas és que l’ajuntament l’aprovi conjuntament amb el consistori 
d’Avià. L’Aleix es promet a seguir-hi treballant.  

Una veïna comenta que un camió va xocar contra un senyal de velocitat que es trobava a 
l’entrada del carrer de la Farga i demana que es substitueixi. L’Aleix respon que l’ajuntament 
disposa de senyals de recanvi. L’Andreu pren nota i es compromet a informar la policia urbana. 

Camins 
L’Andreu recorda que a la darrera assemblea els veïns van comentar que tot sovint havien 
d’esmatassar “el Rasot” (el camí entre la pista de la fàbrica de carburs i la carretera de Berga 
que passa arran de l’església). Remarca que ha trobat que el camí està molt net, i també ho està 
el camí entre el carrer de la Farga i la Casa Nova de Sant Elies. Demana si és obra dels veïns. 

El Guillem intervé per dir que la s’ha netejat aquests camins com a part de la iniciativa de l’Anella 
Verda. Afegeix que també està previst afegir esglaons als trams amb més pendent i assenyalar-
ho tot. L’Eloi afegeix que el finançament per a aquest projecte és de la Generalitat, i 
l’Ajuntament l’ha gestionat a través de la Diputació.  

Brutícia 
Una veïna diu que l’aigua de la rasa dels Molins és molt bruta, però una conciutadana assegura 
que l’ACA hi va fer una anàlisi i va concloure que era força neta; assegura que s’hi troben peixos 
i tot. Tot i així, lamenta que uns incívics hi llencen bosses d’escombraries. Altres veïns comenten 
casos similars a altres punts. L’Eloi comenta que s’hi podrien col·locar rètols o organitzar-hi una 
diada de neteja. Demana que els veïns facin una llista dels punts més problemàtics; assegura 
que està disposat a investigar-los i, si l’àrea de Medi Ambient disposa dels fons suficients, els 
farà netejar. L’Ivan creu que aquesta neteja ajudaria a frenar nous abocaments. Els punts 
mencionats durant l’assemblea són: 

-A la rasa dels Molins, a l’antiga carretera darrera la Cantina. S’hi llencen bosses de brossa. 
-Al camí de la fàbrica de Carburs. S’hi llença runa, incloent-hi uralita. 
-A un antic viver als plans de Sant Elies. 

Teatre 
L’Andreu recorda que a la darrera assemblea es va parlar del manteniment i la gestió del teatre. 
Els presents debaten com l’ajuntament hi podria contribuir. L’Ivan suggereix que es busqui la 
manera de passar-lo a titularitat municipal; si no, no serà possible demanar ajudes. Un veí 
demana si, mentrestant, seria possible enviar un tècnic per assegurar que el teatre compleix 
amb la normativa de seguretat. Una veïna anuncia que prefereix que no es faci. Està segura que 
no complirà amb la normativa actual; una revisió tècnica comportarà despeses addicionals i 
modificacions en un edifici que s’ha mantingut inalterat durant dècades. Per tant, alguns dels 



presents reconeixen que seria millor que el teatre romangui en mans de l’associació cultural del 
barri. L’Andreu es compromet a informar l’associació quan es convoquin les ajudes a entitats. 

L’Ivan reconeix el valor del teatre, però remarca que la major part de veïns de Berga ni tan sols 
saben que hi és: “Hem de fer que els berguedans valorin el teatre com a seu. Hem d’obrir les 
portes i fer-hi activitats. És més fàcil aconseguir coses si el gruix de públic ho veu com a seu.” 
Proposa que s’hi facin visites històriques. Una veïna li recorda que l’associació veïnal disposa 
d’una exposició sobre la història de la colònia amb panells i audiovisuals. Tenien previst deixar-
la muntada a l’antic economat, però al final no ho van fer per les goteres que té l’edifici.  

Nadal 
L’Andreu recorda que a la primera assemblea els veïns remarcaven que l’ajuntament no 
contribuïa a les activitats nadalenques que organitzen al Teatre. Demana com podrien contribuir 
a les festes d’aquest any. Un veí demana que la brigada ajudi a traslladar un empostissat. L’Aleix 
respon que ho farà. Un veí comenta que l’ajuntament d’Olvan s’encarrega de les altres despeses. 
L’Andreu explica que, com l’any passat, s’organitza un tren turístic que vagi de Berga a la fira de 
Nadal de Cal Rosal. Ja que els dos consistoris organitzen el tren conjuntament i es reuniran en 
breu, es compromet a parlar de les despeses addicionals que generin les activitats al Teatre. 

Ajudes Next Generation 
L’Ivan comenta que les ajudes Next Generation podrien ser aplicables als pisos del carrer de la 
Muntanya ja que són molt uniformes. Demana si estan estructurades com a comunitat única, i 
els veïns responen que sí; van treballar conjuntament per renovar-los perquè no acabessin com 
Xauxa (els pisos ruïnosos a l’altra banda del Llobregat). Alguns veïns expressen els seus dubtes, 
però, ja que molts dels pisos són segones residències i creuen que alguns propietaris no hi 
estaran d’acord. Una veïna creu que seria possible “si es treballa amb temps”.   

Altres 
Un veí creu que caldria col·locar més fanals al carrer de St. Antoni. 

Un veí comenta que fa molts anys que hi ha dues encavallades abandonades al carreró entre 
l’antic economat i cal Tort. Demana si la brigada se les podria endur, ja que suposen un perill. 

Un veí recorda que hi ha un antic dipòsit de combustible tapiat al mur de retenció del carrer 
Muntanya; creu que encara conté petroli. Ha vist que s’ha tret algun maó del tapiat i demana si 
el consistori l’ha investigat. L’Eloi respon que sí, que l’àrea de Medi Ambient ja hi treballa. 

 

 

 

 


