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Les cases abandonades del nucli històric berguedà constitueixen una autèntica bomba de rellotgeria.
Veïns alerten que pot esclatar en qualsevol moment. Reclamen un pla de xoc, una actuació urgent i
decidida de les administracions per frenar la vergonyosa degradació que pateix i que es recuperi 
aquest espai, bressol de les arrels de la capital del Berguedà. Text i fotos: Dolors Clotet i Cortina

Urbanisme
RÈQUIEM PEL
BARRI VELL 
DE BERGA 

a 83 anys que Palmira Riera, que
ara en té 89, viu al número 9 del
carrer de Buxadé de Berga. En
aquesta casa hi ha passat la ma-

jor part de la seva existència. Ara n’ha hagut
de marxar per primer cop a causa de l’ame-
naça que suposa per al seu immoble l’en-
sorrament parcial de les cases número 6 i
8 del carrer del Carme, enganxades a la
seva. Riera ha tingut un regal d’aniversari
desagradable. El divendres 28 d’agost va fer
89 anys. L’endemà a la tarda, després de di-
nar, agents de la Policia Local trucaven a la
porta de casa seva per dir-li que n’havia de
marxar corrents. «Em van dir: ‘ja pots aga-
far els medicaments i el DNI i sortir fora
d’aquí’. Jo els vaig dir que casa meva estava
bé, però era la del darrere que s’ensorrava!».
Va haver de sortir. S’està a casa de la seva fi-
lla, Leonor Pérez, a Navàs, però vol tornar
a la seva llar.

Palmira Riera és una de les deu persones
que el dissabte 29 d’agost van ser desallot-
jades de diferents pisos a tocar dels edificis
en ruïna dels números 8 i 6 del carrer del
Carme. Les intenses pluges del dia abans
van propiciar nous despreniments a les fa-
çanes d’aquestes edificacions abandona-
des de fa anys i que, ahir, van començar a
ser parcialment enderrocades per l’Ajun-
tament de la ciutat pel risc que suposen per

a la seguretat de les persones i els edificis.
Són les anomenades cases fantasma del

barri vell, fruit d’una operació d’especula-
ció immobiliària de fa prop de dues dèca-
des que va accentuar la ja notable degra-
dació urbanística que pateix l’espai. I que
no s’ha aturat. Al contrari. S’estima que hi
ha mig centenar de cases (200 pisos) en es-
tat de ruïna o molt malmesos. Es tracta
d’una quantitat molt important, tenint en
compte que al barri vell berguedà -que
ocupa una superfície d’11,83 hectàrees- hi
ha 1.492 habitatges repartits en 466 edificis.
Així consta en un estudi municipal que el
2005 radiografiava el nucli històric. En
aquell moment ja
s’advertia que hi
havia mig cen-
tenar de ca-

ses en molt mal estat o ruïnoses.
Els que ho saben bé són els veïns. Com

Palmira Riera. Està indignada perquè «fa
anys que els veïns avisem l’Ajuntament i la
policia, i tot han estat bones paraules però
ningú ha fet res per solucionar el problema,
i ara hem hagut de marxar de casa nostra».

El 2001 aquesta problemàtica va suposar
la creació de l’Associació de Veïns del Cap-
damunt de la Vila per denunciar-ho. La
seva presidenta, Roser Farràs, assegura que
l’acumulació de cases ruïnoses al barri vell
i la manca d’actuacions per posar-hi remei
és fruit de la inacció de l’Ajuntament. Viu
els darrers esfondraments amb impotència
i una amarga sensació de déjà vu. «No és
just que després de demanar solucions du-
rant tants anys a l’Ajuntament de torn ningú
no s’hi hagi posat», malgrat que el proble-
ma està detectat des del 2001. La dirigent
veïnal pensa que «algun dia, algun ajunta-
ment hi haurà de posar el que té i el que no
té» per treure el perill que suposen les cases
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Palmira Riera
DESALLOTJADA

«Fa anys que els veïns
avisem l’Ajuntament i
la policia, però ningú
no ha fet res per
solucionar el
problema»
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El darrer ensorrament parcial d’uns
blocs en ruïna posa de nou en alerta
els veïns, que denuncien la degradació
urbanística des de fa dècades 

Els veïns assenyalen que l’Ajuntament
coneix el problema des del 2001 i no ha
fet actuacions decidides per revertir 
la problemàtica

Deixalles al carrer

Balcó escrostonat al carrer del Carme, un de tants
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ruïnoses. I adverteix que «el que ha passat
al carrer del Carme pot passar en altres ca-
ses d’altres carrers. Només és una qüestió
de temps». Vist com ha anat tot, Farràs opi-
na que el 2001 «havíem d’haver-ho denun-
ciat als jutjats». I no descarta fer-ho ara.

No actuar surt car
Els veïns no són els únics que reclamen so-
lucions. També ho ha fet la Taula de la
Construcció del Berguedà, creada ara fa
una dècada. Es tracta d’un ens que aplega
diferents professionals del sector. Fonts de
l’entitat han explicat a Regió7 que l’esfon-
drament parcial de cases ruïnoses «és una
de les conseqüències després de molts
anys de falta de gestió i d’inversió al barri
vell per part de l’Ajuntament de Berga». I
creuen que cal definir «una idea de la ciu-
tat que es vol» i fer una programació estra-
tègica per a les properes quatre legislatures
que permeti fer-hi actuacions de fons que
capgirin la situació de degradació actual.

La Taula de la Construcció considera
que «en barris amb edificis vells com el de
Berga, si no s’actua d’entrada a la llarga surt
més car, perquè ara pot ser una casa però
en poden ser dues o tres, amb la proble-
màtica afegida d’haver de reallotjar les fa-
mílies afectades. La millor opció és actuar
de manera preventiva». L’estat actual del
nucli històric «és el resultat d’una política
de no inversió ni gestió al barri vell de Ber-
ga». Les fonts esmentades denuncien que
«la política urbanística de l’Ajuntament de
Berga, des del 2005 fins avui, ha sigut zero
malgrat que s’han tingut i es tenen els ins-
truments per fer-ho».

Plans que no es desenvolupen
L’actual Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM) aprovat el 2005 preveu la
realització «d’una vintena de Plans de Mi-
llora Urbana (PMU), dels quals només s’ha
desenvolupat, durant aquest temps, el de
la plaça del Forn. Cap més», asseguren les
fonts esmentades. «Ara l’Ajuntament de
Berga té, sobre la taula, un problema gran
i gros, ja que a part de la casa esfondrada,
pot ser que en segueixin d’altres. Ja ha pas-
sat en altres nuclis antics d’altres ciutats»,
exposen.

I què cal fer arribats a aquesta situació?
D’entrada i de forma prioritària, la Taula
de la Construcció del Berguedà creu que
l’Ajuntament de Berga «ha d’actuar de ma-
nera immediata, a l’edifici afectat, per evi-
tar mals majors, però cal fer dues actua-
cions bàsiques més i vetllar-les». La prime-
ra que esmenten és «el manteniment de
tots els habitatges per part dels seus pro-
pietaris». I la segona, que es desenvolupin
els plans de millora urbana per tal d’espon-
jar la trama urbana.

Fonts de la taula han recordat que «per
fer aquest treball, llarg però imprescindi-
ble, l’Ajuntament tenia l’eina, el Pla de Bar-
ris i BRG, entitat creada al seu dia per ges-
tionar bàsicament el Pla de Barris, que in-
cidia especialment en el nucli antic».
Aquest pla va quedar a mig fer per falta de
finançament. 

Fonts de la taula s’han mostrat crítiques
amb el consistori berguedà. «L’Ajunta-
ment actual s’equivoca quan argumenta
que ‘com que no tinc diners, no faig res’.
Passen els anys i el nucli antic no s’arregla,
s’ha d’actuar, evitar en primera instància
que col·lapsin més edificis, i els diners ja
arribaran». Per als professionals de la taula
aquesta manera d’actuar a la llarga és més
cara, i qui ha de fer de promotor inicial per
desenvolupar el barri vell és l’Ajuntament.
Els privats s’hi sumaran després».

La gestió municipal al barri vel ha de ser
«persistent, per identificar quines cases es-
tan en mal estat, quines finques, qui en són
els propietaris». En aquest sentit, han po-
sat d’exemple la feina feta al barri vell de
Manresa pel seu Ajuntament, amb la crea-
ció «de l’entitat Fòrum per a la seva gestió».

Finalment, la Taula de la Construcció,
reunida especialment aquesta setmana
per analitzar l’actual situació del bari vell
a petició d’aquest diari, diu que si la inter-
venció de l’Ajuntament no és sostinguda,
la degradació del nucli històric augmen-
tarà i la ciutat cada vegada estarà més de-
gradada i buida». 
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Roser Farràs
PRESIDENTA VEÏNAL

«No és just que
després de demanar

durant anys solucions
a  l’Ajuntament de
torn no s’hi hagin

posat»

nL’equip de govern de Berga ha encarre-
gat un pla estratègic urbanístic de la situa-
ció actual del barri vell. El fan un equip
d’arquitectes gràcies a una ajuda de la Di-
putació de Barcelona. Amb aquesta eina,
el consistori vol tenir una radiografia ac-
tualitzada i documentada de la realitat del
nucli històric i poder aconseguir les aju-
des econòmiques necessàries per plante-
jar una actuació de rehabilitació integral.
Així ho ha explicat a Regió7 Aleix Serra, el
regidor d’Urbanisme de Berga. «És més
fàcil accedir a recursos d’altres adminis-
tracions» tenint un estudi detallat. Aquest
treball s’ha d’enllestir enguany. «Això no
vol dir que l’endemà ens caiguin els di-
ners», ha matisat Serra.

El regidor d’Urbanisme ha explicat que
el consistori actua dins de les seves pos-
sibilitats «en alguns casos de més conflicte
i perill» per enderrocar cases. Per al con-
sistori engegar un procediment per en-
derrocar edificis en ruïna suposa temps
(aproximadament un any i mig) i diners.
«És un problema massa gran per a un
ajuntament petit amb pocs diners». Cada
enderroc costa milers d’euros que el con-
sistori no recupera. El regidor d’Urbanis-
me ha explicat que actualment s’està tra-
mitant l’enderroc d’una casa en ruïna del
carrer de Verdaguer (que és ben visible
des de la Ronda Moreta). Ara bé, palesa
que el consistori «no té diners per fer una
operació massiva, no podem fer tots els
enderrocs». Obre la porta, però, a fer els
enderrocs previstos a l’inacabat Pla de 
Barris al carrer de l’Harmonia. «Cal valo-
rar si és necessari fer alguns enderrocs en
aquest punt».

Preguntat sobre si és segur el barri vell,
Aleix Serra diu que «sí» i que ell mateix hi
viu. «La situació és difícil en alguns punts»
per la degradació urbanística que suposa
l’existència de cases en ruïna i que alhora
genera un evident problema d’imatge.

Pel que fa al desenvolupament dels
Plans de Millora Urbana que preveu el
POUM al barri vell que no s’han fet, diu
que els ha d’impulsar la iniciativa privada.
L’Ajuntament de Berga «no té diners».

EL GOVERN
ENCARREGA
UN PLA
ESTRATÈGIC

Enderroc del número 8 del carrer del Carme

Un dels molts rètols de venda d’edificis
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CARRER DE BUXADÉ, 7

CARRER DEL CARME, 6

CARRER DEL CARME, 19

CARRER DE L’HARMONIA, 1 BIS

CARRER DE L’HARMONIA, 2-4

nEl barri vell de Berga ha viscut èpoques millors
que l’actual. Sens dubte. Un visitant pot trobar
al cor històric de la capital berguedana racons
de gran bellesa i autenticitat però també autèn-
tics monuments a la deixadesa que configuren
una imatge d’abandonament, decadència i de-
gradació urbanística alarmant. Un dia Berga va
girar l’esquena al seu barri antic i això li ha passat
factura. 

Un simple passeig per la part alta de la plaça
de Sant Pere evidencia els mals que pateix el nu-
cli històric berguedà: la despoblació i la reduc-
ció de l’activitat econòmica pel tancament de
comerços. Un estudi fet pel consistori berguedà
el 2005 constatava que el cens d’aquesta zona
era minvant. El 1991 hi vivien 2.365 persones, el
2001 aquesta xifra era de 1.911 persones, i el
2005 va repuntar i se situava en 2.286 residents.
Actualment no hi ha dades disponibles de la po-
blació d’aquesta zona.

L’any 2005 l’Ajuntament de Berga va donar a
conèixer un estudi que feia una radiografia del
mal estat del barri vell, i que va ser la base perquè
l’Ajuntament demanés a la Generalitat ajudes

del Pla de Barris, que es va concedir però que va
quedar a mig fer per falta de finançament.
Aquell treball concloïa que l’espai necessita un
pla de xoc per pal·liar la seva progressiva degra-
dació urbanística, l’envelliment de la població,
la substitució de la població autòctona per l’es-
trangera. Un pla de xoc que no s’ha fet.

El document del 2005 alertava d’una progres-
siva degradació de les edificacions del barri vell
per falta de manteniment i perquè molts edificis
de la zona quedaven desocupats i no reunien
les condicions necessàries d’habitabilitat, ac-
cessibilitat i seguretat.

Les anomenades cases fantasma han deixat
un paisatge urbà que té un punt d’irreal. Entre
els carrers de Buxadé, el Carme, la Pietat, l’Har-
monia i el Bon Repòs trobem alguns dels exem-
ples més flagrants del mal estat dels pisos aban-
donats i degradats: façanes escrostonades que
mostren velles bigues de fusta i construccions
d’una altra època, finestres esbotzades, sostres
apuntalats, canaleres d’uralita despreses, vege-
tació que senyoreja per façanes, trencadís de
teules. Una imatge vergonyosa. 

LA RUTA DE LA VERGONYA
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CARRER DEL BON REPÒS, 6CARRER DE L’HARMONIA, 6

RETRATS DE LA 
DECADÈNCIA

Rètol d’una casa en venda

Desguàs embussat

Cadenat en una casa

Porta en mal estat

Menjar per a gats i un gat Teranyines
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CARRER DEL CARME, 15

CARRER DE LA PIETAT, 16


