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Adequació de l'Skatepark del Lledó 
Adequació del terreny, canalització d'aigües pluvials i substitució dels bancs de fusta per un 
paviment de formigó armat. Import màxim: 15.000 euros 

Arranjament de fonts d'aigua potable 

Neteja i restauració de fonts, millora de la instal·lació de subministrament d'aigua per 
l'estalvi en el consum i millora del desguàs d'aigua pel seu aprofitament per reg dels horts. 
En el cas de resultar guanyadora, caldrà prioritzar quines actuacions es duen a terme. 
Import màxim: 15.000 euros 

Camp d’entrenament d’atletisme 
Primeres actuacions per condicionar un camp d’entrenament en un terreny proper a la 
zona esportiva. Import màxim: 15.000 euros 

Control i manteniment de les colònies 
controlades de gats 

Reforç a les actuacions de l’ajuntament en relació a les colònies felines: condicionament 
dels espais de les colònies urbanes i esterilització dels gats de carrer. Import màxim: 3.000 
euros 

Il·luminació del monument de La Patum 
Il·luminació del monument de La Patum a la rotonda de l'entrada de Berga Sud. Import 
màxim: 5.000 euros  

Instal·lació de baranes en alguns carrers 
del Barri Vell per millorar l'accessibilitat 

Instal·lació de baranes en alguns carrers del Barri Vell amb una pendent pronunciada. 
Import màxim: 15.000 euros 

Millora de l'accessibilitat de passos de 
vianants  

Millora de l'accessibilitat d'alguns passos per a persones amb mobilitat reduïda. Import 
màxim: 15.000 euros 

Millora del parc infantil del carrer de 
Santa Joaquima de Vedruna 

Inversió en elements nous de joc i una font. Import màxim: 6.000 euros 

Millora del paviment 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 de parcs infantils Inversió en millores dels parcs infantils en més mal estat. Import màxim: 15.000 euros.  

Subministrament i instal·lació de tres 
bancs a la plaça Tarascon 

Subministrament i instal·lació de tres bancs a la part alta de la plaça Tarascon (carrer 
Sardana amb plaça Tarascon). Import màxim: 1.500 euros  

 



 

PRESSUPOST PARTICIPATIU DE BERGA 2023 | PROPOSTES DE CULTURA 

Adquisició d'un piano digital per a 
l'Hotel d'Entitats 

Amb la finalitat de poder organitzar activitats culturals i concerts, s'adquirirà un piano 
digital per la sala gran de l'Hotel d'Entitats. Import màxim: 2.000 euros 

Festival Folk a Berga 
Organització d'un cap de setmana de tallers i concerts de música i dansa tradicional.  
Import màxim: 5.000 euros 

1r Concurs de Teatre Amateur del 
Berguedà 

Organització d'un concurs amb sis obres de teatre d'entitats comarcals, que es 
representarien durant un cap de setmana. Import màxim: 5.000 euros 

Senyalització i ruta dels molins de Berga 
Senyalització dels molins al seu pas per Berga i realització d'una ruta històrica que els 
uneixi. En el cas de resultar guanyadora, caldrà prioritzar quines actuacions es duen a 
terme. Import màxim: 5.000 euros 

Taller d'expressió artística per a infants 
de 3 a 6 anys 

Adreçat a una quinzena de persones. Import màxim: 800 euros. 

Vesprades culturals castelleres 
Organització de quatre assajos a diferents punts de Berga amb sopars populars i concerts a 
la fresca per apropar els castells a la ciutadania. Import màxim: 5.000 euros 

XXIII Trobada gegantera comarcal  
Bages - Berguedà 

Acolliment d'una trobada gegantera amb una vintena de colles del Berguedà, el Bages i el 
Moianès el 21 i 22 d'octubre de 2023. Import màxim: 5.000 euros 
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Ampliació de l'Skatepark del Lledó Es preveu la instal·lació de nous elements. Import màxim: 5.000 euros. 

Arranjament dels WC públics  
Es proposa l'arranjament dels WC públics amb la substitució d'elements malmesos i repàs 
de la pintura. Import màxim: 2.500 euros. 

Instal·lació de porteries de futbol a la 
Font del Ros 

Es preveu la instal·lació de dues porteries de futbol i elements de protecció als laterals. 
Import màxim: 3.500 euros. 

Instal·lació d'una font al parc del carrer 
del Programari Lliure 

Es proposa la instal·lació d'una font al costat dels elements de cal·listènia o per promoure 
l'exercici físic. Import màxim: 5.000 euros 

Millora de la mobilitat en bicicleta 
Amb l'import econòmic disponible, es proposa una senyalització bàsica que permeti 
desplaçar-se en bicicleta sense haver-hi un carril diferenciat ni separadors. Import màxim: 
5.000 euros. 

Millora de la programació del cinema 
Es considera invertir en la millora de la programació juvenil del cinema Patronat i en la seva 
dinamització i promoció als centres educatius. Import màxim: 5.000 euros. 

Millora de la zona de joc de Santa 
Eulàlia 

Es considera la millora i substitució d'alguns elements. Import màxim: 5.000 euros. 

Millora del camp de futbol del polígon 
de La Valldan 

Es preveu la col·locació de porteries noves i reixes de protecció. Import màxim: 5.000 
euros. 

Millora de l'Espai jove com a local 
juvenil municipal 

Es valora introduir millores a l'Espai jove. En el cas de resultar la proposta guanyadora, es 
contactarà amb els joves dels centres educatius per prioritzar les actuacions a dur a terme. 
Import màxim: 5.000 euros. 

Millora de les pistes esportives 
Es proposa la millora de les pistes amb la substitució d'alguns elements com per exemple 
equipament, mobiliari o enllumenat. Import màxim: 5.000 euros. 

Programació de cinema a la fresca 
(estiu)  

Es preveu la programació de cinema a la fresca, en un espai municipal i fins a esgotar el 
pressupost. Import màxim: 5.000 euros 

Programació d'esdeveniments esportius 
entre escoles i instituts 

Es preveu la programació d'esdeveniments esportius, en un espai municipal i fins a esgotar 
el pressupost. Import màxim: 5.000 euros 

Programació d'una cursa esportiva 
d'obstacles 

Es preveu la programació d'una curs esportiva d'obstacles, en un espai municipal i fins a 
esgotar el pressupost. Import màxim: 5.000 euros 

Programació d'una vetllada de concerts 
Es preveu la programació d'una vetllada de concerts, en un espai municipal i fins a esgotar 
el pressupost. Import màxim: 5.000 euros 

Programació d'un escape room 
Es preveu la programació d'un escape room, en un espai municipal i fins a esgotar el 
pressupost. Import màxim: 5.000 euros 

 

 


