
II Assemblea dels Pedregals (28/02/2023) 
Per iniciar l’assemblea, es repassen unes preguntes redactades per la junta de l’Associació de Veïns sobre qüestions 
de l’assemblea anterior. Aquestes preguntes estan marcades de color vermell. 

Serveis tècnics 
Pressupostos participatius: les millores als parcs infantils (en el nostre cas, al Lledó) quan es faran? 

L’Aleix respon que el preu dels elements dels parcs infantils són molt cars, i que el del parc del Lledó està en força bon 
estat. Per tant, els diners dels pressupostos participatius s’han invertit en altres zones. Un veí ho lamenta; creu que el 
parc infantil del Lledó “no té res; quatre animals amb les molles, i cap tobogan”. També remarca que no té terra 
atenuant. L’Aleix respon que, en un espai amb terra natural, no té sentit invertir en un terra atenuant que es farà 
malbé de seguida. Un dels presents comenta que els nens caven al terra de l’espai i en trauen rocs que llencen a les 
cases adjacents. L’Aleix respon que aquí sí que cal intervenir; en pren nota. 

Parc del Lledó: en els últims anys, s'hi han fet bones actuacions. Cal continuar fent seguiment i manteniment. 
L’Aleix comenta que des de la darrera assemblea se n’ha millorat l’enllumenat. Se segueix treballant per millorar la 
font del Lledó i les canalitzacions que en surten; ja que és una deu natural amb un sistema de canalitzacions 
subterrànies molt antigues, aquesta feina és força complicada.  

Alçar el pas de vianants davant del C/ de Pere Costa, 1. Passen molts vehicles a tota velocitat i en aquest punt (proper 
a una escola) no hi ha visibilitat ni pels que venen del C/ Santa Joaquima ni pel C/ Roca de la Pila. 

Ja que és un carrer amb un fort pendent, l’Aleix expressa els seus dubtes sobre la col·locació d’un pas alçat en aquest 
punt. Proposa la col·locació de senyalització addicional. 

Els camions/furgonetes que surten de Vedruna no poden girar amunt cap al C/Marià Miró i van uns metres "contra-
direcció". Amb una petita obra a la vorera té solució. 

L’Aleix en pren nota. 

Altres intervencions 
Un veí comenta que una part del camí de la Roca de la Pila està sense pavimentar; demana si s’hi podria posar remei. 
L’Aleix respon que sí; malgrat no ho teia previst, de la mateixa manera que s’ha pavimentat recentment el camí dels 
Enamorats es podria pavimentar aquest camí per a vianants. En pren nota.  

Una veïna comenta que el mirall a la cruïlla de l’av. de l’Onze de Setembre i el c. de Santa Joaquima de Vedruna és 
molt petit i ofereix poca visibilitat. Demana que se n’hi col·loqui un de més gros. 

Una veïna afegeix que el mirall a la cruïlla del c. dels Pedregals i el c. de Santa Joaquima de Vedruna està col·locat de 
tal manera que enlluerna els conductors. A més, els cotxes aparcats a la cruïlla obstrueixen la vista. L’Aleix proposa 
que s’elimini l’última plaça d’aparcament, possiblement substituint-la per una plaça per a motos. Assegura que quan 
els pintors facin altres feines a la zona s’aprofitarà per fer-ho. Un veí recorda que a l’assemblea anterior s’havia 
proposat que es col·loquessin les places d’aparcament a l’altra banda del carrer. 

Un dels presents comenta que un article recent al Regió 7 explicava que l’ajuntament de Sant Vincenç de Castellet 
havia obligat les empreses responsables a soterrar les línies telefòniques. S’ofereix a enviar l’article als regidors i 
demana si seria possible fer el mateix a Berga. 

Un dels presents comenta que algunes de les reixes de desaigua de la part de dalt del c. de Santa Joaquima de Vedruna 
estan trencades. L’Aleix en pren nota. 

Urbanització 
Pedregals II 
Nova part urbanitzable del barri. Després d'una dotzena d'anys d'avançar poc o gens, el 2022 s'ha aprovat el projecte 
però falta licitar les obres. En quin punt està? 



L’Aleix respon que s’avança, i que està previst convocar una assemblea sobre aquest tema amb els veïns afectats dins 
de tres setmanes, com a molt. Un veí demana si s’ha començat a redactar els plecs i si ho fan els tècnics de l’ajuntament 
o una empresa externa. L’Aleix respon que ja es redacten, i que es fa des de l’ajuntament. Un cop tot estigui redactat, 
caldrà l’aprovació del ple. 

Governació 
Barri amb molts robatoris a domicilis. Teniu dades? Es reforça la presència policial en aquestes zones (Pedregals, 
Casa en Ponç...)? 

L’Ivan respon que no disposa de les dades concretes, i assegura que de seguida que els Mossos d’Esquadra li facin 
arribar les compartirà amb l’Associació de Veïns. Afegeix que des de la darrera assemblea s’ha augmentat el nombre 
d’agents de la policia local fins a 25, i ara hi ha dues patrulles per cada torn; això agilitza molt la capacitat de resposta 
per part de la policia.  

Participació 
Desfibril·ladors 
Pressupostos participatius: DEA instal·lat davant de Vedruna. 
L’Andreu recorda que ja s’ha instal·lat un desfibril·lador al mur de l’escola Vedruna, al c. de Santa Joaquima de Vedruna 
(entre el c. Jaume Cascalls i l’av. Onze de Setembre). Afegeix que abans que es pugui declarar Berga ciutat 
cardioprotegida cal que més berguedans s’apuntin a cursos per saber utilitzar les DEAs; convida els veïns a apuntar-se 
als cursos que farà properament l’associació De Tot Cor. 

Fronteres del barri 
Una veïna demana pels límits del barri dels Pedregals; desconeix si casa seva en forma part. L’Andreu respon que a la 
darrera assemblea l’Associació de Veïns va assegurar que les seves fronteres són—aproximadament—la carretera de 
Sant Llorenç al nord, el parc del Lledó a l’est i l’avinguda de l’Onze de Setembre al sud. De totes maneres, afegeix que 
la ruta pel barri que va fer conjuntament amb el cap de la Policia Urbana va incloure el passeig de les Estaselles. Un 
representant de la junta de l’AVV respon que cal redactar uns estatuts nous, i es podria aprofitar per modificar les 
fronteres del barri. La veïna demana si els impostos varien segons el barri. L’Aleix respon que no, que els impostos es 
basen en la superfície de la finca; explica que els districtes o barris no estan oficialment definits per l’Ajuntament. 
L’Andreu afegeix que l’àrea de Participació ha preparat un mapa que divideix el municipi en dotze districtes, però 
només serveix a l’hora de difondre les assemblees de barri. Segons aquest mapa, els Pedregals inclouen la urbanització 
de Fumanya al nord; el c. de Climent Peix serveix de frontera occidental; inclou les finques del c. de l’Onze de Setembre 
al sud i les finques a l’oest del convent de Sant Francesc, però no inclou les finques del c. de Pinsania. 

Esports 
Reconeixement d’esportistes notables 
Un veí recorda el cas de la Rosanna Camprubí, que malgrat haver perdut l’oïda de petita ha arribat als nivells més alts 
del ball de saló competitiu. També recorda el cas del Ramon Prat, que ha guanyat el campionat estatal de botxes per 
a persones amb discapacitat física. Demana que es faci un homenatge a aquestes persones des de l’ajuntament. L’Ivan 
respon que està previst fer-li un homenatge a la Rosanna Camprubí a la sala de plens, però encara cal triar la data. 
L’Isaac afegeix que va assistir a un homenatge al Ramon Prat que es va fer a l’ajuntament d’Avià, d’on és veí. Afegeix 
que tot sovint es reten homenatges a diferents esportistes per tot una sèrie d’aconseguiments; caldrà establir uns 
criteris per determinar quan i com retre aquests homenatges. 


