
Assemblea de barri de la Font del Ros, 5/10/2021 

Què podem fer per donar suport a les iniciatives que fomenten un sentiment de 

comunitat al barri?  

Al barri existeix una Colla Gegantera i la Coral de la Font del Ros, i l’AVV organitza la 

festa major, activitats nadalenques, caminades populars i concursos de decoració de 

balcons. No hi ha més propostes.  

Quins són els límits de la Font del Ros?  

Hi ha força consens que la frontera al nord i a l’est és la carretera de Sant Fruitós. La 

frontera occidental és a l’antiga caserna. Alguns veïns reivindicaven el Pavelló de Suècia 

i la guarderia, potser perquè s’hi accedeix des del c/ Sardana. Entremig, la frontera és 

“allà a la Granja Míriam”: s’hi inclouen les finques entre la carretera de Sant Fruitós i el 

c/ Comte Oliba que donen a la Gran Via, però no les que donen al c/ Roser. Com que el 

barri “està inacabat” a la banda sud, els veïns suposaven que arribava “fins al Menfis”. 

Aproximació a les fronteres del barri: 

 

Preocupacions dels veïns: 



Plaça 

La renovació de la “plaça petita” de la Font del Ros és una reivindicació històrica. Malgrat 

entenien les limitacions pressupostàries del consistori, alguns veïns proposen que es 

dissenyi ja la plaça renovada per tal que hi hagi un projecte a punt per quan apareguin 

els diners. L’Aleix i l’Andreu els donen la raó i es comprometen a convocar més reunions 

per crear un disseny consensuat. Algunes propostes són: 

- Substituir els negundos malalts de la plaça gran amb una espècie d’arbre més 

adient. Respectar les catalpes de la plaça gran i els til·lers de la plaça petita. 

- Posar remei a les arrels entrebancaires dels arbres de la plaça petita. 

- Treure una part de la pavimentació i substituir-la amb gespa o terra.  

- Incloure un pipican per evitar que els incívics utilitzin el parc infantil com a tal. 

- Crear una barrera a la part sud perquè els nens que persegueixin pilotes no 

acabin aixafats al c/ Prat de la Riba. 

- Tenir en compte els principis de l’urbanisme feminista a la zona dels vàters 

públics i l’escala entre la plaça petita i la gran. 

- Col·locar la cartellera del c/ Picasso a un nivell més baix i en un lloc on passi la 

gent a peu, no en cotxe. 

- Arreglar la font. 

Gossos 

Alguns propietaris de gossos es queixen dels conciutadans que no recullen els 

excrements o que són incapaços de controlar els seus gossos perillosos. Recomanen 

un parell de mesures per millorar la convivència entre humans i gossos: 

- Apujar les multes pels que deixin excrements al carrer per tal que siguin realment 

dissuasòries. 

- Fer un cens per esbrinar la població canina de Berga i, si resulta que és prou 

abundant, crear més pipicans i espais per a gossos. 

Conductors incívics 

Alguns veïns expressen la seva preocupació per l’ús incívic dels patinets. L’Ivan els 

assegura que gran part del problema és degut a la novetat del mitjà de transport, i que 

les autoritats treballen per actualitzar les lleis i conscienciar els usuaris. Els explica la 

normativa actual i com poden denunciar els conductors que la violin. 

Altres veïns es queixen pels conductors de cotxe temeraris. L’Ivan els informa que tota 

la part urbanitzada de Berga és zona 30, i que les autoritats treballen per conscienciar 

els ciutadans que les ciutats són llocs on els vianants tenen la prioritat. L’Aleix els 

informa sobre la col·locació de nous ressalts i la modificació d’alguns dels existents. 

L’Ivan els assegura que un nou radar ajudarà a posar-hi remei. 

Participació ciutadana 

Els veïns lamenten que no hi hagin assistit més persones, i que només han vingut “els 

de sempre”. Alguns creuen que si l’Ajuntament acaba aplicant les idees que surtin de 

les assemblees, més persones hi participaran en un futur.  



Alguns ciutadans tenen dubtes sobre com presentar queixes a l’Ajuntament. Els regidors 

els informen sobre els sistemes existents, però alguns ciutadans exigeixen sistemes 

més accessibles sense tants obstacles burocràtics, com ara la creació d’una aplicació 

mòbil per informar l’Ajuntament de danys en espais públics. D’altres suggereixen que 

els ciutadans se sentiran més atesos pel consistori si reben una resposta, encara que 

sigui negativa. 

 


