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Parc infantil 

Una de les primeres queixes té a veure amb l’estat del parc infantil a la cantonada del 

c. Guillem de Berguedà amb el c. de Gósol. Segons els veïns, està ple de malesa, hi 

falta un mur de contenció i quan plou el marge que el separa del camp al nord baixa. A 

més, com que no està tancat del tot hi entren els gossos i hi fan de cos. 

L’Aleix demana si es fa gaire ús del parc, o si valdria més la pena eliminar-lo. Els veïns 

responen que quan es fan colònies a la zona d’esports s’omple de canalla, i que si 

estigués en més bones condicions el farien servir molt més.  

Arbrat i vegetació 

Un veí es queixa dels arbres municipals que perden la fulla i omplen els jardins dels 

veïns de fullaraca; considera que s’haurien de podar més agressivament. L’Aleix respon 

que no té sentit podar “com es feia abans”; els experts actuals ho desaconsellen ja que 

danya els arbres i no té sentit econòmic. El senyor ho posa en dubte degut al gran esforç 

que suposa—tant per als treballadors municipals com per als veïns—recollir la fulla. 

L’Aleix respon que si es vol evitar haver de recollir la fulla dels arbres, s’haurien de podar 

abans de la tardor i que no té cap mena de sentit. Explica que només s’aconsella podar 

els arbres quan suposen un perill (perquè estan en mal estat i podrien caure o obstruir 

el pas), quan danyen o freguen contra els edificis, o quan tapen la llum dels fanals. 

Reconeix que l’Ajuntament va endarrerit en el cas últim i que tenen la voluntat de podar 

més els arbres que tapen els fanals. 

D’altres veïns es queixen pel descontrol de les plantes a la part sense construir dels 40 

Pilans. Els solars estan plens de malesa que acaba obstruint les voreres; degut a això, 

els veïns es veuen obligats a caminar pel mig de la calçada, el qual suposa un perill ja 

que alguns cotxes aprofiten aquestes vies per conduir a gran velocitat.  

L’Aleix respon que gran part del problema és la responsabilitat dels propietaris dels 

solars, que no compleixen amb la seva obligació de mantenir-los. Alguns dels veïns 

insisteixen que el problema és de fàcil solució i ofereixen una sèrie de propostes. Un 

recomana que l’Ajuntament faci la neteja per iniciativa pròpia i que passi la factura als 

propietaris. L’Aleix respon que en aquests casos, poques vegades es paguen les 

factures. Un altre veí critica que s’esmatassi la zona en èpoques plujoses quan les 

plantes creixen molt; recomana que se segui a l’estiu i se sulfati “com es fa a pagès”. Un 

altra demana si es podrien fer cremes controlades als camps, i proposa que els bombers 

ho aprofitin per fer pràctiques. L’Aleix respon que malgrat la situació és força més 

complicada que com ho pinten alguns dels presents, l’Ajuntament ara disposa de més 

jardiners i mirarà de fer-hi més. Indica que l’Ajuntament manté els solars que són 

propietat seva, i un veí respon que sí, que són els més nets. 

Un veí demana què cal fer amb les fulles i les restes de poda. L’Eloi respon que el 

Consell Comarcal ven compostadores que podrien assumir quantitats moderades 

d’aquestes restes; si n’hi ha moltes més, sovint cal gestionar-ho amb l’ajuda d’un jardiner 

professional. 



Rasa dels Molins 

Una veïna del c. Saldes es queixa de la pudor constant “de claveguera” que emana de 

la Rasa. L’Aleix demana si només passa quan plou molt, ja que el sistema té un 

sobreeixidor que permet que surti l’aigua de claveguera en aquests casos. La veïna  

insisteix que no, que és un problema constant. Dubta que totes les cases estiguin 

connectades correctament al clavegueram. L’Aleix respon que, oficialment, sí que ho 

estan, però agraeix a la veïna que l’hagi informat del problema i es compromet a 

investigar-ho. Segons els veïns, al pas de cal Neles es veuen residus de claveguera, i 

que almenys una part del problema ha de venir dels barris de més amunt. Un veí 

suggereix que això és culpa d’un alcalde anterior—el qual no vol anomenar—que va 

permetre que les construccions noves utilitzessin les antigues canalitzacions de rec com 

a claveguera.  

Un veí aprofita per demanar que s’arregli el camí de cal Neles, ja que l’utilitza per recollir 

el seu net de l’escola Xarxa i es troba en molt mal estat. 

Trànsit 

Segons els veïns, molts conductors passen a gran velocitat per carrers com Guillem de 

Berguedà o c. Gironella. També es queixen que alguns utilitzen la part buida dels 40 

Pilans per fer-hi carreres. Reclamen més passos elevats de vianants, per exemple per 

accedir al parc infantil a la cantonada del c. de Guillem de Berguedà i el c. de Saldes. 

L’Aleix respon que no és que aquests passos de vianants s’hagin deteriorat; és que mai 

hi han sigut. L’Ajuntament mira de fer-ne més, però no té els mitjans per fer passos 

elevats per tot arreu. Alguns veïns demanen si es podrien tancar els carrers buits de 

l’extrem sud del barri, però l’Ivan respon que ja són espais públics i difícilment es poden 

tancar. 

Alguns dels presents es queixen dels turistes que entren a Berga per tal d’esquivar les 

retencions a l’AP-7. Demanen si els Mossos podrien controlar l’accés a la ciutat en 

aquests casos. L’Ivan respon que ja ho ha parlat amb els Mossos, i li han respost que 

només empitjoraria el problema. A més, degut a les retencions, moltes persones que 

altrament no haguessin parat a Berga hi consumeixen; alguns veïns amb negocis 

expressen el seu acord. 

Un veí es queixa dels camioners que aparquen els seus vehicles a la zona del Supeco 

i obstrueixen la visibilitat. L’Eloi explica que l’Ajuntament treballa per crear un espai 

específicament per a l’aparcament de camions a la zona del Polígon de la Valldan, però 

que primer ha de poder assegurar als camioners que els seus vehicles hi estaran 

protegits.  

Edificis a mig construir 

Alguns veïns es lamenten de l’estat d’alguns dels edificis a mig construir. Malgrat el 

perill, el jovent hi fa festes; algunes persones sense llar hi viuen, i s’hi venen drogues. 

L’Ivan assegura que els venedors de droga estan molt controlats; a Berga n’hi ha una 

desena, i els Mossos els coneixen; a més, aquests camells treballen individualment i no 

existeixen les màfies que es trobaven en altres temps a Berga. 



Un veí demana si es podria endurir la resposta a les ocupacions. L’Ivan respon que cal 

tenir en compte que existeixen dos tipus d’ocupació: les que són fruit de la necessitat i 

les que són obra de persones amb males intencions. Insisteix que l’Ajuntament ha pres 

mesures per combatre el segon; per exemple, endurint els criteris d’empadronament. 

Malgrat tot, explica que l’ocupació està classificada com a delicte lleu, i que si es vol 

canviar la manera d’actuar dels Mossos caldria que la Generalitat canviés la llei. 

Assegura als veïns que no han de témer que s’ocupin les cases on viuen; en aquests 

casos, es tracta de la mateixa manera que un robatori i la policia respon d’immediat. 

També explica que per poder combatre les ocupacions cal que el propietari presenti una 

denúncia, i que sovint els propietaris—molts dels quals són bancs—són del tot ignorants 

o despreocupats pel que passa amb els edificis de la seva propietat. Un veí explica que, 

fa anys, l’AVV va treballar amb l’Ajuntament per exigir al banc propietari de l’edifici més 

problemàtic perquè resolgués els problemes que generava. Finalment, el banc va tancar 

l’edifici amb reixes a les entrades i les escales. Malgrat aquestes reixes es van acabar 

destrossant, creu que valdria la pena que l’Ajuntament pressioni el propietari de nou.  

Com que gran part dels problemes emanen del fet que el barri estigui a mig construir, 

l’Aleix assegura que l’Ajuntament estudia la possibilitat de construir habitatge als solars 

de la seva propietat. Segons explica, s’està considerant la possibilitat de fer-hi 

cooperatives d’habitatge o habitatges per a joves.  

Brutícia 
 

Altres queixes se centren en el els residus que s’aboquen il·legalment al barri. Alguns 

propietaris fan servir les seves finques com a deixalleries, i altres persones aboquen els 

residus als solars buits. Malgrat Serveis Socials ha enviat persones en situació de risc 

a netejar aquests solars, segons una veïna, a l’hora de plegar aquests treballadors no 

s’enduen les bosses que han omplert d’escombraries; deixades a l’aire lliure, s’acaben 

esparracant i la brutícia s’escampa de nou. Algun regidor reconeix que aquests 

treballadors són problemàtics.  

Com que gran part del problema és la resultat dels botellots que es fan al barri, un veí 

exigeix que s’eliminin els bancs del c. Estatut. Una veïna respon que no serviria de res, 

ja que van en cotxes que utilitzen com a discoteques mòbils. 

Un veí assegura que és culpa de la falta de manteniment per part de l’Ajuntament. 

Segons diu, si estigués tot ben podat i mantingut, la gent no s’atreviria a abocar-hi 

residus. Un altre assegura que és culpa de la deixalleria, que exigeix que se separin 

minuciosament els residus i en rebutja molts; segons ell, alguns usuaris desesperats 

prefereixen llençar els residus il·legalment.  

Mosquit tigre 

El president de l’AVV mostra molta preocupació pel mosquit tigre; demana que es ruixi 

la Rasa i els xipolls que es formen a alguns solars amb insecticida. L’Eloi respon que el 

mosquit tigre és una conseqüència més de l’antropocè, i que ha vingut per quedar-se. 

De totes maneres, explica que no se sol reproduir a llocs amb molta aigua; de fet, 

prefereix petites acumulacions d’aigua als platets dels testos, als neumàtics abandonats, 

etc. Anima els veïns a controlar possibles punts de cria dels mosquits als seus jardins i 

balcons. 


