
Assemblea de barri de la Rasa dels Molins i Bellesguard 22/02/2022 

Abans de començar, l’Andreu explica que segons el president de l’Associació, l’àrea de 

l’AVV de Bellesguard inclou el c. de Mestre Ribera, el c. de les Falzilles i el c. de Lluís 

Millet “fins a Les Palmeres”. 

 

Els representants de l’AVV de la Rasa dels Molins expliquen que, segons els seus 

estatuts, els límits del barri són la ronda de Moreta, el c. de Lluís Millet, el c. Gósol i el 

c. de Barcelona. 

 

Trànsit 
 
Per començar l’assemblea, un veí es queixa del volum de trànsit al c. Salvador Espriu i 
Pere III. Segons diu, els caps de setmana “ningú cedeix el pas.” 
 
Una altra persona es queixa de la col·locació del contenidor de vidre al cantó sud-oest 
del pg. de la Rasa dels Molins, prop de la cantonada amb Pere III, ja que obstrueix la 
vista dels vianants que volen travessar el carrer. 
 
Un veí també lamenta la velocitat dels cotxes que passen per Pere III i Isaac Albéniz; 
demana que s’hi col·loquin ressalts.  
 

Parc i jardineria 
 

Una veïna es queixa de la proximitat de la “rasa” feta de ciment que passa molt a prop 

del parc infantil; com que no existeixen barreres, pateix que hi caigui la canalla. D’altres 

asseguren que si es tallés més l’herba no amagaria el desnivell i no seria tan perillós, i  

demanen si mai hi haurà aigua. L’Aleix reconeix que és un problema, i creu que la solució 

més assenyada seria omplir-la de terra i plantar-hi alguna cosa. 

 

Una veïna demana perquè no es poden més els arbres: “jo soc baixeta, i no hi passo”. 

A més, creu que si fa gaire vent els arbres cauran. L’Aleix assegura que s’ha ampliat 

l’equip de jardiners, i que podran gestionar millor espais com aquest [després, l’Aleix fa 

un repàs del parc i veu que els arbres estan ben podats; devia ser un problema de fa 

temps]. 

 

Pavimentació 
 
Un veí es queixa del mal estat de la Gran Via i de moltes de les voreres. L’Aleix ho 
reconeix. Diu que està previst que s’arregli la pavimentació a gran part de la ciutat 
properament, i que ja té previst incloure-hi la Gran Via. Afegeix que la Brigada va 
arreglant les voreres de mica en mica, començant pels llocs més urgents.  
 
Alguns veïns asseguren que el terreny terraplenat cedeix davant dels edificis al 22-24 

del pg. de la Rasa dels Molins (entre el Tecníber i l’Alfil). Segons diuen, la vorera s’ha 

desprès de l’edifici. L’Aleix i L’Ivan asseguren que hi faran un cop d’ull.  

 

Nomenclàtor 
 
Representants de l’AVV de la Rasa dels Molins es queixen que les plaques que indiquen 
el nom del passeig estan mal ubicades; són al parc, i no a les façanes de les cases. 



 
Un veí demana si els regidors són conscients que Altarriba i Godolà era un filipista; diu 
que si fos un franquista, segur que haguessin canviat ja el nom del carrer. L’Andreu 
respon que sí que ho sap; té previst proposar a la Comissió del Nomenclàtor que la llista 
oficial dels noms de via incloguin una justificació de cada nom. Si queda clar qui són les 
persones homenatjades al nomenclàtor, espera que generi més debat sobre els noms 
de carrer. 
 
Un veí del c. de Josep Badia Sobrevies comenta que malgrat el nom del carrer es va 
canviar el 1995, encara no s’hi ha col·locat cap placa. Segons diu, això complica molt 
les interaccions amb les subministradores d’internet, que encara fan ús del nom antic: 
c. del Molí de la Bassa. A més, la variació entre <Sobrevies> i <Sobrevias> genera 
encara més confusió. 
 

Brutícia 
 
Els assistents es queixen de la brutícia tant de la part de dalt com de la part de baix del 
Passeig. 
 
A la part de dalt del Passeig, asseguren que està ple de brossa, abocaments il·legals i 
rates aixafades. L’Aleix respon que malgrat és un espai privat, no està segur que sigui 
culpa del propietari. 
 
A la part de baix del Passeig, els veïns asseguren que està ple de gats—en part, per 
culpa d’algú que hi ha construït una barraca pels felins. A més, s’hi cria “una mena 
d’escarabat” que es fica per les finestres a l’estiu. L’Ivan respon que viu al costat de la 
rasa, i que ja coneix els escarabats. Una veïna assegura que l’espai només es neteja 
per Patum, i un veí afegeix que fa dos anys que no es fa Patum. Segons els veïns, s’hi 
aboquen les runes de les obres. L’Ivan respon que l’Ajuntament ja ha presentat algun 
requeriment al propietari de l’espai. 
 
A continuació, els veïns expressen la seva insatisfacció amb el personal de neteja. Un 
veí assegura que netegen només la via, i no les voreres ni els pixats de gos a les 
façanes. Segons una veïna, hi ha un treballador que sempre passa des de la 13h fins a 
les 14h netejant el parc amb un bufador; en qüestiona la utilitat. 
 

Gossos 
 
Diferents veïns es queixen del comportament dels propietaris de gossos. Segons diuen, 
mentre els propietaris conversen permeten que els animals corrin lliurement pel parc i 
“que hi facin les seves necessitats”. Una veïna afegeix que els seus nets no poden fer 
tombarelles a la gespa sense que se’ls omplin els cabells d’excrements de gos. Descriu 
la complexitat de treure excrements de gos dels cabells d’una nena petita. Algun dels 
assistents exculpa els propietaris, dient que el pipican està en molt mal estat i que els 
gossos petits se n’escapen fàcilment. Una veïna intervé per dir que té un gos, però que 
l’Ajuntament només reparteix les bosses en hores de treball i no les pot anar a recollir. 
L’Eloi respon que l’obtenció de les bosses és una responsabilitat del propietari, i el fet 
que l’Ajuntament hagi ofert serveis com aquest puntualment no vol dir que deslliuri els 
ciutadans de les seves obligacions. Diu que l’Ajuntament va arribar a un acord amb els 
botiguers segons el qual les botigues que venguessin bosses per als excrements de gos 
ho indicarien amb una enganxina al mostrador. La veïna assegura que sempre que visita 
una d’aquestes botigues i demana les bosses li responen que no en tenen o que no 
saben on les han guardades. 
 



Un veí recorda que al final de la legislatura anterior es va començar a fer un “pla de 
gossos”, però es queixa que mai es va acabar. 
  
Un dels assistents lamenta que la Guàrdia Urbana passi sempre en cotxe, i que no 
patrulli a peu. Un altre assistent respon que serviria de poc, ja que tothom recull els 
excrements dels seus gossos en presència de la policia. L’Ivan assegura als presents 
que l’Ajuntament ha posat nombroses sancions per femta de gos i per gossos perillosos. 
Malgrat tot, assegura que no se solucionarà el problema del tot fins que tot el veïnat 
entengui que els espais comuns són de responsabilitat col·lectiva. De totes maneres, 
afegeix que properament la Guàrdia Urbana tindrà vora 25 agents i podran fer més 
patrulles. 
 

Residus 
 
Alguns veïns lamenten que l’Ajuntament “hagi tret papereres”; la propietària d’un gos 
assegura que és difícil recollir els excrements si n’hi ha tan poques. L’Eloi respon que 
l’Ajuntament no n’ha tret, malgrat reconeix que algunes han desaparegut. Assegura els 
veïns que si li diuen on en falten, demanarà que se n’instal·lin de noves.  
 
La mateixa propietària d’un gos es queixa del preu del porta a porta. Diu que malgrat al 
principi es va prometre als ciutadans que els que ho fessin bé tindrien benefici, han 
apujat els preus de la gestió de residus. L’Eloi explica que la Unió Europea exigeix nivells 
de reciclatge molt més alts, i que el Consell Comarcal haurà d’adaptar els seus preus al 
nivell de reciclatge assolit. Igual que els preus dels altres serveis s’adapten al consum, 
en un futur els ciutadans que generin més residus hauran de pagar uns preus més 
elevats. 
 

Estació d’autobusos 
 

Els regidors reserven l’última mitja hora per parlar del “tema estrella”: l’estació de busos. 

Per començar, l’Aleix explica que l’any 2019 el Ple de l’Ajuntament va triar la ubicació 

de la part de baix de la Rasa dels Molins; havien de passar els terrenys a la Generalitat, 

que s’encarregava de construir l’estació. De totes maneres, a finals de 2020 els tècnics 

de la Generalitat van dir que els requeriments tècnics havien canviat, i que l’estació ja 

no hi cabia. Calien andanes més accessibles i més nombroses on hi cabessin busos 

més grans. Per tant, van proposar una “estació-parc” o “parc-estació” que combinés les 

parades de bus, les oficines, els lavabos i el bar amb el parc. Els veïns expressen la 

seva disconformitat, i un dels veïns assegura que seria il·legal posar serveis en una 

zona verda. Segons diu, “per això us vam empaperar, i ho tornarem a fer”. L’Aleix 

assegura que és una exigència dels tècnics de la Generalitat, i per tant difícilment va en 

contra de la normativa. 

El mateix veí demana poder explicar la seva versió dels fets. Segons diu, l’any 2014 es 

va fer una reunió amb tot d’entitats i associacions d’empresaris on es va decidir fer 

l’estació al parc de les Aubes. Assegura que la decisió de no fer-hi l’estació va ser 

iniciativa de la CUP, afegeix que una part de culpa deu ser d’Esquerra Republicana, ja 

que “sempre que hi ha sigut ERC, també hi ha estat d’acord.” 

Per al·lusions, respon el Ramon; explica que la ubicació original de l’estació havia de 

ser a la part de dalt del Passeig, però que a petició dels veïns es va desplaçar a la part 

de baix. El veí ho reconeix, però afegeix que l’Ajuntament havia promès un accés nou 

que pugés per la Rasa. 



Al llarg d’una hora, els assistents expressen la seva oposició a l’estació. En resum, 

ofereixen els següents arguments: 

- Ja hi ha massa trànsit al c. de Pere III i a la Gran Via, i amb els busos, encara n’hi 

hauria més. El Ramon assegura que si es col·loca l’estació a un extrem de Berga, gran 

part dels usuaris del bus hauran de passar igualment per la Rasa dels Molins en cotxe 

particular o en taxi. Una veïna suggereix que agafin el bus urbà fins a la parada del bus 

interurbà. 

- Els busos generaran soroll i contaminació. L’Aleix respon que en un futur proper els 

busos seran elèctrics o híbrids; els veïns ho dubten. 

- No volen que es faci malbé el parc. Demanen si el govern està d’acord amb col·locar 

l’estació al Parc. L’Aleix respon que hauria de veure el projecte de la Generalitat; està 

segur que un bon urbanista sabria combinar els dos elements. Els veïns exigeixen poder 

parlar amb els representants de la Generalitat. 

- Asseguren que la tendència actual és de construir les estacions de bus a les afores de 

la població. Demanen que es faci a Santa Eulàlia o a la Font del Ros.  

 

 


