
Assemblea de barri de Santa Eulàlia, 15/11/2021 

Esdeveniments culturals 
L’Andreu comença l’assemblea demanant per les activitats culturals que s’organitzen 

al barri. Reconeix que abans de l’assemblea, tant el president de l’AVV com una de les 

senyores presents li havien demanat que es recuperessin els balls a la sala gran de 

l’Hotel d’entitats, que en l’actualitat està ocupada per serveis de vacunació i proves 

PCR. Molts veïns aprofiten l’oportunitat per reclamar diferents activitats que s’hi duien 

a terme abans de la pandèmia: ioga, ball en línia, country, etc. El president de l’AVV 

suggereix que es podrien traslladar les activitats mèdiques al pis de dalt, o que es 

podrien restringir a un sector de la sala gran per no monopolitzar tot l’espai.  

L’Ivan pren la paraula i assegura als veïns que l’època de vacunació està a punt 

d’acabar igualment, i que de seguida podran recuperar les activitats culturals. A més, 

els explica que l’Ajuntament té previst fer millores addicionals a l’hotel d’entitats, amb 

la substitució dels panys amb clau per un sistema de teclats amb codis. Espera que 

això resolgui el sidral que s’ha generat al llarg dels anys amb còpies de còpies de 

còpies de claus, i que faciliti l’accés a l’espai per part de les diferents entitats. 

El president de l’AVV aprofita per mostrar-li una gran taca d’humitat que s’estén per les 

parets al racó oest de la sala, aparentment provocada per unes goteres. 

Límits del barri (i busos al carrer d’Antoni Sansalvador) 

L’Andreu demana als veïns pels límits del barri: només inclou “els Pisos” (les cases amb 

adreça al c. Santa Eulàlia) o va més enllà? Cal incloure-hi el carrer del Mestre de Pedret 

i el de Pere II?  

Uns veïns diuen que sí, i que a més cal incloure-hi el carrer d’Antoni Sansalvador; 

aprofiten l’avinentesa per dir que els autobusos escolars utilitzen aquest carrer per fer 

marxa enrere i girar, i que això resulta perillós pels nens que van de camí als estudis, 

ben distrets pels mòbils i els amics. Insisteixen que la manca de passos de vianants i la 

poca il·luminació empitjoren la situació. L’Eloi els explica que els busos utilitzen el carrer 

d’Antoni Sansalvador per girar perquè s’ha determinat que aquesta és la opció més 

segura, però reconeix que hi falten passos de vianants i que caldria posar-n’hi.      

Un dels assistents aprofita per dir que el carrer de Pere II no pot ser la frontera de Santa 

Eulàlia, ja que exclouria el Bar Santa Eulàlia (“El Pepe”). Aprofita la paraula per dir que 

siguin quines siguin els límits del veïnat, li preocupen les obres a la ronda del Rector 

Moreta, ja que té entès que s’eixamplaran les voreres i amb dures penes hi caben dos 

carrils tal i com està. L’Aleix li explica que la ronda passarà a ser un carrer d’un sol sentit, 

i el senyor contesta que creu que és una mala opció; tem que serà un fracàs semblant 

a l’intent de col·locar un semàfor al portal de Sallagosa fa anys. El president de l’AVV 

intervé i demana que l’assemblea se centri en el barri de Santa Eulàlia. 

Arbrat i vegetació 

Uns veïns demanen la paraula per queixar-se de l’estat del camp al sud dels edificis de 

la zona III. Malgrat l’Ajuntament ha netejat el camp recentment, es queixen que encara 

s’hi troben masses restes vegetals, i que per tant l’espai no serveix de tallafocs. A més, 

asseguren que la tanca vegetal (“seto”) que separa els edificis del camp representa un 

perill tal i com s’ha podat, ja que si algú hi caigués a sobre s’hi empalaria. L’Aleix els 



recorda que és un camp privat, i que en teoria no li pertocaria a l’Ajuntament mantenir-

lo, però que per responsabilitat ho fan igualment.  

Uns altres veïns demanen que es podin els arbres més agressivament, sobretot els que 

es troben a la zona I. Alguns arbres freguen els vidres quan fa vent o enfosqueixen 

alguns pisos, i les moreres que separen la zona I de la II han crescut tant que aixequen 

el paviment amb les arrels. Una senyora demana que es podin “com abans”, quan 

s’eliminaven totes les branques i es deixava només el tronc i alguna bessa. L’Aleix 

respon que s’ha abandonat un sistema de poda tan agressiva, ja que danyava els arbres 

i s’acabaven podrint per dins. Tot i així, espera que la contractació de nous jardiners per 

part de l’Ajuntament ajudi a mantenir l’arbrat a ratlla. Algú lamenta que malgrat fa anys 

que es va talar un arbre que hi havia darrere el monument al canal, la soca encara hi 

és. 

Brutícia i manca de papereres 

Els veïns lamenten que s’acumuli brossa en alguns punts concrets, com vora la torre 

elèctrica que es troba a l’extrem sud del barri, on neix el camí cap a la Fàbrica de les 

Llums. Una senyora explica que en un viatge recent a una altra població, va quedar 

astorada en veure que els veïns treien els objectes voluminosos un dia a la setmana i 

que els serveis de neteja se’ls enduien. D’altres es queixen de la feina incompleta que 

fan els serveis de neteja; per exemple, sovint s’excusen d’haver de recollir les restes de 

la poda o la fullaraca que s’acumula als espais enjardinats. 

L’Eloi avisa als veïns que si s’acumulen restes en un punt concret, només cal que 

informin  l’Ajuntament i els serveis municipals passaran a recollir-les. Els recorda que sí 

que existeix un servei de recollida de voluminosos a Berga, però que cal trucar-hi el dia 

abans. Reconeix que el servei de recollida de residus no és ideal, i que voldria que 

passés amb molta més freqüència o sense la necessitat de telefonar. De totes maneres, 

malgrat l’Ajuntament i el Consell Comarcal tenen les seves limitacions econòmiques, 

treballen per millorar el servei a poc a poc. L’Aleix afegeix que el govern tampoc està 

satisfet amb el servei de neteja de carrers, però assegura que el contracte actual caduca 

aviat i confia que el nou serà més exigent.  

Un veí lamenta la desaparició de papereres públiques al barri, i insinua que és una 

mesura presa per l’Ajuntament per evitar que els veïns les utilitzin per esquivar les 

responsabilitats del porta a porta. L’Aleix li assegura que malgrat desconeixia aquestes 

desaparicions, està força segur que no són obra del consistori. Coneix alguns casos on 

els mateixos veïns han eliminat les papereres davant de casa seva, farts de la brutícia 

que s’hi acumula. A més, suggereix que podrien ser fruit d’una bretolada, i que “no costa 

tant treure una paperera”. Assegura que si els veïns li especifiquen els punts concrets 

on falten les papereres, manarà que se n’hi instal·lin de nous. La resposta sembla 

descol·locar els assistents, que passen a altres queixes. 

Els assistents asseguren que la població de rates al barri ha crescut notablement en els 

darrers mesos, segurament degut a la brutícia. L’Eloi els informa que en casos com 

aquest l’Ajuntament contracta un servei de control de plagues. Demana que els veïns 

especifiquin els llocs on observen les rates per tal que pugui informar el servei. 



Plaça de Santa Eulàlia 

Uns veïns es queixen de l’abundància de cotxes mal aparcats, sobretot a la plaça de 

Santa Eulàlia. Segons diuen, alguns aparquen a sobre la vorera o impedeixen el pas als 

serveis d’emergència, i, malgrat tot, la policia municipal no multa els infractors. L’Ivan 

respon que exigirà a la policia que controli més la situació, però recorda que aquestes 

infraccions solen ser l’obra de veïns del barri, i espera que la intransigència dels agents 

no generi queixes en futures assemblees. 

Algun veí suggereix que més barreres podrien evitar que els cotxes envaeixin els espais 

per a vianants, però el president de l’AVV li respon que ja n’hi ha, i malgrat tot els cotxes 

troben la manera de passar.  

Una veïna afegeix que la font de la plaça està “destrossada”. L’Aleix li respon que ho 

desconeixia, i pren nota. [La dobla font a l’oest de l’edifici 9 està en bon estat, però no 

raja; la font a l’oest de l’edifici 16 raja, però està en molt mal estat]. 

Camí de la Fàbrica de les Llums 
 

Alguns dels presents es queixen de l’estat del camí que baixa del barri cap al carrer 

del Pare Coll, passant per la Fàbrica de les Llums. Molts l’utilitzen per dur la canalla a 

l’escola Xarxa, i lamenten que estigui en tan mal estat i tan ple de brutícia. Segons una 

veïna, quan els hortolans tallen les canyes que hi creixen, deixen les restes per terra i 

suposen un perill. 

L’Aleix respon que creu que el camí en qüestió no és de titularitat municipal, però 

reconeix que és un pas molt útil i que aquí, com en altres casos, el consistori es podria 

veure obligat a mantenir un camí privat pel benestar dels ciutadans. 

Espai de recreació 

Alguns veïns demanen millores a l’espai de jocs que es troba a l’extrem est de la zona 

III, amb millors porteries, cistelles de bàsquet i tanques per evitar que les pilotes surtin 

de l’espai. L’Aleix respon que ja està previst la instal·lació de noves porteries en els 

propers mesos.  

Foscor i inseguretat 

Molts veïns es queixen de la foscor de diferents punts del barri, sobretot als cul-de-sac 

formats pels edificis 17-20, 22-25 i 26-29 i a les dues escales que baixen cap a la zona 

III (entre els edificis 36/37 i 39/40). Asseguren que el sistema d’enllumenat que existia 

abans de la transició a LED funcionava molt millor, i que ara la foscor provoca caigudes 

a les escales i facilita l’entrada de lladres i okupes als pisos més accessibles. Una veïna 

precisa que hi ha un gran nombre de pisos buits i molts estan en planta baixa; per tant, 

els malfaents troben pocs obstacles a l’hora d’entrar-hi. Una altra veïna assegura que 

també coneix casos on s’han enfilat pels tubs de gas instal·lades a les façanes  per 

arribar als pisos de més amunt.  

Veient que les queixes dels veïns se centren ja en punts molt específics, l’Andreu 

suggereix que s’acabi l’assemblea per tal que els veïns  individuals puguin transmetre 



els detalls de les seves queixes als regidors. Alguns dels regidors acompanyen un grup 

de veïns cap al cul-de-sac entre els pisos 22-25. Efectivament, hi ha pisos buits en planta 

baixa de molt fàcil accés. Una veïna indica que malgrat els propietaris d’un dels pisos 

buits han volgut assegurar la finestra amb la col·locació d’un vis, uns malfaents l’han 

tret; recull un vis de terra i assenyala un petit forat al marc de la finestra. El cul-de-sac 

és totalment fosc, il·luminat només per la claror d’alguna finestra. El Sr. Febrero 

suggereix que es podria col·locar una llum al fons, a la paret de l’edifici, per il·luminar 

l’espai sense molestar massa els veïns. L’Aleix dubta si l’espai és de titularitat municipal 

o de la comunitat [el mapa del cadastre sembla indicar que és de l’Ajuntament].  

Una altra veïna es queixa de la verdor de la pavimentació, on hi creixen algues degut a 
la foscor i la humitat. Mostra als regidors que l’espai sota la finestra del seu pis és molt 

més net, ja que li fa angúnia i la neteja de forma regular amb “tota mena de productes”. 

Segons la veïna, les rates surten de la reixa de desguàs que travessa el cul-de-sac; 

demana si s’hi podria col·locar una reixeta més fina per barrar-los el pas. Una veïna 

convida l’Aleix a veure la foscor de les escales cap a la zona III. Els últims veïns presents 

agraeixen als regidors la seva preocupació i s’acomiaden. 


