
COMUNICAT DE BERGA RESIDENCIAL 
 
 
EN RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ DELS CONCERTS DE PATUM PER PART DEL JUTJAT 10 CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU DE BARCELONA 
 
 
 
El dimarts 14 de juny la direcció de  Berga Residencial va transmetre la seva preocupació a 
l’Ajuntament de Berga en veure la grandària de l’escenari on s’havien emplaçat els concerts de 
Patum, amb el temor que els importants mitjans tècnics de so atemptessin directament contra 
el descans de les persones que estan establertes a la Residència i veïns en general. 
Posteriorment, el mateix dimarts 14, vam ser coneixedors de l’informe tècnic d’impacte acústic 
de l’enginyeria contractada per l’Ajuntament, NOIZU Consulting, datat del 26 de maig, que 
conclou “per garantir un desenvolupament òptim de l’activitat musical prevista amb una millor 
compatibilitat amb l’entorn, seria recomanable plantejar una ubicació alternativa on els 
receptors sensibles estiguessin a més distància de la zona de cobertura d’audiència”, que 
complementa l’informe de l’enginyer municipal que “ informa desfavorablement la celebració 
d’aquest esdeveniment a la Plaça Cim d’Estela i es posa en coneixement als efectes de que es 
reconsideri la celebració d’aquest acte en aquest emplaçament atès l’afectació acústica que es 
preveu en l’entorn residencial on es vol desenvolupar”. 
 
A la vista del propi informe municipal negatiu i la manca de garantia de l’Ajuntament respecte 
de la presa de mesures correctores, es va decidir traslladar al Jutjat la sol·licitud de garantia 
d’aquestes. Producte d’això, la jutgessa emet un Auto que estableix mesures cautelars que no 
impedeixen la celebració dels concerts, amb els condicionants d’horari de finalització i potència 
de so. És quan posteriorment, a l’hora de resoldre el Recurs presentat per l’Ajuntament, que la 
Jutgessa, en base als arguments presentats pel mateix Ajuntament a mode de recurs, que 
decideix la suspensió definitiva dels concerts. 
 
Des de Berga Residencial es vol traslladar les següents consideracions: 
  
- El principal objectiu de Berga Residencial ha estat garantir els drets dels residents del centre 
que és la nostra prioritat. 
- Mai no s’ha volgut impedir la celebració dels concerts. 
- S’ha intentat garantir que l’Ajuntament implementés les mesures recomanades pels seus 
propis serveis tècnics. 
- Amb la celebració dels concerts que van tenir lloc ahir dijous de Corpus a la Plaça Cim d’Estela 
s’ha evidenciat un perfecte equilibri entre la celebració dels concerts i el descans de les persones 
veïnes, respectant les mesures imposades inicialment per la Jutgessa.  
- La decisió definitiva de la Jutgessa ha estat com a resultat del recurs interposat per 
l’Ajuntament, en cap cas Berga Residencial ha interposat cap recurs en contra de no poder fer 
els concerts tal i com es van fer ahir dijous. 
-La mesura de suspensió finalment establerta per la Jutgessa ha estat com a conseqüència dels 
motius al·legats en el recurs del propi Ajuntament de Berga. 
 
 
Berga, 17 de juny de 2022 
 


