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Mр Анђелина ОШАП 
БАЊАЛУКА 
 

ПРОЈЕКАТ УРБАНЕ И СОЦИЈАЛНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 
ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДИТЕЉСЕ БАШТИНЕ У 
ИСТОРИЈСКОМ УРБАНОМ ЈЕЗГРУ БЕРГЕ                   

У КАТАЛОНИЈИ, ШПАНИЈА 
 

Резиме 
Савремени процеси у друштву довели су до неминовног мијењања урбаног 

социјалног и економског обиљежја градова. Неки градови преузимају лидерске улоге, 
док их неки губе. Градић Берга у сјеверној Шпанији, захваљујући брзом развоју парне 
машине и текстилне индустрије, већ у 18.вијеку преузима водећу позицију у регији, те 
доживљава и урбани и социјални раст, гради своје грађанско друштво, те развија нове 
трендове и у архитектури. У новонасталим приликама 20. вијека, град доживљава 
неколико значајних економских и социјалних промјена које ће директно утицати на 
архитектонско-урбанистичку слику града. Међу њима су најзначајније пад индустријске 
производње, губитак аутохтоног становништва које се одсељава у веће центре, долазак 
великог броја имиграната који потпуно мијењају демографску слику, те развој намет-
љивог тржишта некретнина карактеристичног за цијелу Шпанију; проширивања у нове 
неизграђене површине и до пропадања некад јасно препознатљивог грађевинског фон-
да у историјском језгру. Циљ пројекта ревитализације  био је приступити заштити 
градског историјског језгра, вратити му некадашњи изглед и значај, а ово је било могуће 
само приступањем детаљном интегралном плану заштите који је почео од идентифико-
вања проблема, социјалних и економских трендова и узрока као и идентификовања 
предности и потенцијала ове проблематичне зоне. Од овог полазишта створен је и де-
таљан пројекат урбане и социјалне ревитализације старог језгра Берге, који је јасно де-
финисао све стратегије, методе, циљеве, архитектонско-урбанистичке као и социоеко-
номске параметре за интервенције у простору. 
 

1.  Увод. Географски положај Берге. Морфолошки и историјски 
     услови за развој града. 
 

Градић Берга је индустријски и економски центар кантона Бергуеда у сје-
верном дијелу аутономне покрајине Каталонија у Шпанији, који обухвата по-
вршину од 22,56 км² и има око 16.000 становника1. 

У Берги се налазе смјештене основне услуге и административна тијела кан-
тона, као што су болница, банке, усмјерене средње школе, скупштина кантона 
и др. С урбанистичке тачке гледања Бергу чине: историјско језгро прилично 
монументално али деградирано, неколико зона проширења већ увелико раз-
вијених и интегрисаних, те неколико зона нове урбанизације које су настале 
као одговор на новонастали демографски раст који погађа Бергу. Овај раст 
Берга дугује доласку становништва из околних мањих мјеста кантона, доласку 
имиграната из јужноамеричких као и источноевропских земаља и изградњи 
аутопута Е9 који спаја цијелу Шпанију са Европом а конкретно пролази поред 
Берге. 

Берга своје почетке има у средњем вијеку2, и настаје као мало пољоприв-
редно село које се развија око утврде која није имала резиденцијални, већ одб-
                                                 
1  Према посљедњем попису становништва из 2003. године, овај број износио је 15.437  
2  Први извори наводе 855. год., иако се први прави историјски документи појављују тек у 12. 

вијеку 
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рамбени3 карактер. Како је била богата водом, јер се налази у Препиринејима, 
већ тада се развијају први канали за наводњавање. Ови канали ће у даљем 
развоју Беге да се развију и претворе у тзв. индустријске канале. У 14. вијеку 
доживљава раст, прве веће конструктивне захвате, те изградњу палата, црк-
ве; развија трговину и као основну одлику текстилну индустрију; у 14. вијеку 
Берга добија обдрамбене бедеме са седам улаза који су полазили и враћали се 
до утврде. Данас је сачувана само капија ка сјеверу Санта Магдалена која 
једина није била срушена на преласку 19. у 20. вијек. Ови бедеми чине данас 
обухват историјског језгра Берге унутар ког се налази структура стрмих и ус-
ких уличица и тргова, наслијеђена из ранијих историјских епоха. Иако су 
бедеми у каснијем периоду срушени како би се град ширио, готово да се ис-
торијско језгро ипак може дефинисати опсегом бивших бедема. 

 
СЛИКА 1. – ПРЕТПОСТАВЉЕНИ ИЗГЛЕД НЕКАДАШЊИХ СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ БЕДЕМА БЕРГЕ 

У 16. и 17. вијеку Берга, као и цијела Каталонија, преживљава тешку еко-
номску кризу yбог честих ратова краљевских породица које се боре за домина-
цију над територијем, али већ у 18. вијеку коначно Берга доживљава велики 

                                                 
3  Берга се у својим првим почецима налазила на линији раздвајања франачке и каталанске, а 

касније арагонске доминације 
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економски и социолошки раст. То је период када Каталонија постаје на-
јиндустријализованија област Шпаније, чак међу водећим у Европи, и када се 
отварају прве фабрике текстила на бази парне машине. Индустријализација је 
утрла пут стварања новог друштва, другачијег од остатка Шпаније, и под фа-
воризованом политичком климом, ствара се тзв. бергедански напредни гра-
ђански слој друшва, који подразумијева докторе, умјетнике, правнике, влас-
нике индустрије памука, специјализоване занатлије идр. То је период кад се 
граде манастири, цркве, војни путеви, болнице, млинови, те индустријски 
водени канали за превоз робе. Ово је период када ничу многе до данас сачу-
ване berguedanse племићке палате и грађанске простране куће тзв. Casa de 
vecins,4 које ће у даљем тексту бити детаљније објашњене.  

У 20. вијеку, након бурних историјских конфликта на релацији каталани-
зам – шпански централизам, Берга доживљава урбанистички раст, и мимо бе-
дема који се руше како би град растао, доносе се први урбанистички акти, 
развија се моћна рударска и текстилна индустрија, све до 1960, када цијела 
Шпанија, а поготово Каталонија, пролази кроз диктаторску кризу. 

  
СЛИКЕ 2. И 3. – ФИГУРЕ ЛА ПАТУМА 

2. Ла Патум 
Берга је интернационално позната по народном фестивалу Ла Патум; тра-

диционалној прослава која се слави током периода Corpus Christija.5 Фестивал 
је 1983. проглашен традициналном националном забавом Каталоније, а 2005. 
УНЕСКО је ову забаву прогласио културним нематеријалним насљедством чо-
вјечанства, чиме је она аутоматски проглашена посебним благом нематеријал-
ног насљедства Шпаније. Прослава Ла Патума је основана у 14. вијеку као на-
родна фешта базирана на религији и историјским догађајима. Састоји се од 
различитих представа мистичних фигура и симбола који играју у ритму му-
зике и бубњева, а одликује их употреба ватре и пиротехничких средстава, ва-
тромета и прскалица. Током четири дана на почетку седмице Corpus Christija, 
од сриједе до недјеље, градом пролазе колоне ових мистичних костимираних 
чудовишта, која започињу драматургију и представљају борбу хришћана про-
тив арапских освајача територије и против самог Луцифера. Данас ова забава 

                                                 
4  Превод са каталанског језика би био „Куће сусједства“ или „Куће за сусједе“. 
5  Хришћански период поста 
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има готово исти облик прославе као и у средњем вијеку и сваке године, захва-
љујући популаризацији, привлачи све већи број туриста из Шпаније и свијета. 

3. Историјско језгро Берге, анализа тренутног стања и узроци. 
Историјско језгро Берге је област која се у потпуности разликује од урбаног 

ткива града и у урбанистичком и у морфолошком смислу, и има јасно 
дефинисане границе које се поклапају с рутама средњовјековних бедема. Ка-
ко је већ наведено, ова средњовјековна структура се састоји од уских стрмих 
уличица и тргова, с лошом могућношћу приступа, с високом густином изгра-
ђености, која се током времена мијењала, како у хоризонталном тако и у вер-
тикалном смислу.  Због тога, анализирајући морфолошке и урбанистичке ка-
рактеристике Берге долазимо до одговара на питање како је започео развој и 
проширење града, које је проблеме град имао у прошлости, које има данас и 
који од њих захтијевају посебну пажњу. 

Историјским анализама развоја Берге можемо да додамо још неколико 
битних природних фактора који су утицали на урбанистички развој историј-
ског дијела града. Прво, то су терен у паду и велико богатство водом; ово је от-
ворило могућност стварања, испрва канала за наводњавање, а касније индус-
тријских канала који су пролазили кроз саму матрицу историјског језгра обух-
ваћену бедемима. На њима су ван града ницале фабрике а унутар бедема  
бројни млинови. Терен у паду отворио је могућност грађења унутар парцеле с 
високим процентом изграђености, јер су неке од фасада у горњим спратовима 
објеката добијале бољу инсолацију. Овакав терен и богатство водом створили 
су читав систем канала, терасастих башта и чак зелених кровова у прошлости 
који се у неком свом дијелу или облику конзервирају и данас. 

  
СЛИКЕ 4. И 5. – ИЗГЛЕД ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЗЕЛЕНЕ ТЕРАСЕ И ПОЛОЖАЈ ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА 

Главни средњовјековни комуникацијски правац сјевер-југ и данас чини 
главну осу на којој се развила главна улица Calle Mayor и у којој се налазе неки 
од најзначајнијих објеката у Берги.  Попречне улице су формиране у долинама 
такозваних riera, односно у пресушеним водотоцима планинских ријека и по-
тока који су се стварали у одређено доба године. Неки од ових водотока  ство-
рили су могућност развијања цијелог низа јавних чесми, праоница веша, и на 
крају, млинова. У стрмијим дијеловима градског ткива појављују се градске 
баште, изграђене у виду зелених тераса, и до данас сачуваних. 
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Немогућност ширења града унутар бедема утицала је на густу матрицу, и 
на развијање специфичне стамбене типологије. Цијело историјско језгро се са-
стоји од неправилних и затворених „острва“, блокова од историјских грађеви-
на које у потпуности, чак до 100% покривају парцеле, од којих неки примјери 
имају унутарња дворишта, због чега се једина фасада према улици претвара у 
једину могућност вентилисања и освјетљења. 

Ради се углавном о објектима спратности П+4, са два или три конструк-
тивна ужа распона типичне лагане таванице са лучним сводовима назване 
„каталански свод“, и који су захваљујући доста хладној клими у Препиринеји-
ма развили појаву лакшег посљедњег спрата и појаву „голфе“. Голфа је посљед-
њи, завршни спрат објекта, који је низом ортогоналних или лучних отвора 
остајао отворен према улици и задњој фасади, и слузио је за сушење и чување 
намирница. Редовно је имао коси кров, доста стрм због честе појаве снијега. 
На елементима на фасади, осим голфе, могу да се примијете слично дизајни-
рани прозори и пропусти у виду мањих балкона с оградама. Према димензија-
ма ограда и прозора закључује се да је постојао неки урбанистички закон који 
је регулисао ове изгледе. 

Сваку фасаду углавном карактерише постојање једних великих наглаше-
них улазних врата у приземљу, која најчешће воде ка унутрашњем дворишту 
са којег иду степенице које отварају приступ сваком новом спрату. Унутраш-
ња дворишта су одлика већих палата, док мање имају степеништа унутар па-
лата. Ово је иначе и главна одлика грађанских палата „Casa de Vecins“ које су 
се развиле из ренесансних племићких палата. Како се ипак радило о породи-
цама са нешто скромнијим богатствима у односу на власнике палата из Бар-
селоне, ове палате су изгубиле високи први спрат и високо приземље и добиле 
међуспрат под називом entresuelo, који је имао мању висину и служио за смје-
штање послуге и радника, док су виши и осунчанији спратови служили за ста-
новање власника и за изнајмљивање. Неке од старијих палата тако су добиле 
ентресуело директном подјелом високог приземља на 2 дијела, од чега је нижи 
неусловни спрат постао спрат за послугу. 

Историјски се ради о објектима који су углавном приватно власништво 
које припада једном власнику и у већини случајева ово је и данас тако, иако 
има примјера у којима се власништво подијелило по спратовима или је издато 
независним подстанарима.   
 

3. Новонастали проблеми у урбаној слици града. Урбанистичка и  
    социоекономска слика града. Дефинисање обухвата за будући     
    пројекат интервенције. Улазни подаци за формирање пројекта  
    интегралне заштите. 
 

Архитеконско-урбанистичке, као и социоекономске анализе зоне, која се 
налази у периметру који су некад обухватале зидине средњевјековне Берге, 
показују да се постојеће историјско градитељско насљеђе налази у убрзаном 
стању пропадања, те да је цијели обухват у процесу урбанистичке регресије. 
Ограничавањем на област коју су некад обухватали средњевјековни бедеми, 
долазимо до цифре од 11,85 хектара, у којој се налазе 1.492 стамбене јединице 
распоређене у 466 објеката. 
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СЛИКА 6. – РАСПОРЕД ОБЈЕКАТА ОД ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА 

У посљедњих неколико деценија Берга је, као и већина шпанских градова, 
доживјела примјетан пораст изградње некретнина, који не стиже да одговори 
на захтјеве потражње коју диктира генерација између 30 и 35 година, као и 
имиграција која је и даље у порасту, и усљед чега је дошло до непредвиђених 
проширења града на јужним странама старог града. Нова насеља и услуге као 
и јавни објекти ничу на југозападним обронцима испод историјског језгра 
врло убрзано, а у тренутној кризи некретнина која влада, постоје чак и цијела 
“насеља фантазме” у којима нове стамбене јединице још увијек чекају на своје 
нове власнике.  

С друге стране овоме је супротстављена тенденција губитка становника и 
активности у историјском језгру Берге. Убрзани развој пропадања почео је да 
се развија нестанком примарних активности које су опслуживале град, а то су 
нестанак индустрије угља (за фабрике на парни погон) и текстила. Прво су не-
стали млинови, затим јавне праонице и канали вода, а лоши услови инсолаци-
је и провјетравања, са високом густином насељености су доводили до бројних 
болести и до тренда напуштања ових стамбених јединица. Бројне грађанске 
породице су изгубиле економску моћ да одржавају стамбене јединице које им-
ају површину од 1.000 м² и више. Становништво је гравитирало према Барсе-
лони, која од олимпијских игара 1992. заузима водећу улогу у региону. Велики 
проценат стамбених објеката потпуно је изгубио услове за становање, затворе-
не су многе услуге и прекинута трговина. Стање можемо свести на сљедеће 
проценте: 

- 11,55% стамбеног фонда је у изузетно лошем или у руинираном стању, 
- 31,77% стамбених јединица на укупној површини историјског нуклеуса 

је потрпуно празно. 
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Једино се одржава минимални ниво кориштења захваљујући концентра-
цији имигрантског становништва које није било у стању да себи приушти боље 
услове у новоизграђеним зонама проширења, и којем су локални ауторитети 
дозволили кориштење и окупацију неких центричних објеката.  

Стамбена архитектура средњовјековне Берге има своје одлике и преднос-
ти, али се не издваја по својој уникатности и оригиналности, те је осим пар сак-
ралних и јавних објеката овај градитељски фонд изостао са листи националног 
градитељског насљеђа. Тек посљедњих година на нивоу Каталоније се врше 
напори за његову каталогизацију и стварање легислативе која ће га сачувати.  

Богате вишебројне породице су се свеле на насљеднике с породицама од 
четири члана које су насљедиле некретнине у историјском језгру, и у економ-
ској немогућности да их одржавају, стављају их на продају. Њихове финансиј-
ске захтјеве, нажалост, могу да покрију само корпорације и компаније које су 
на тржисту некретина, и које деривирају ове старе објекте и граде потпуно 
нове. Урбанистичка регулатива града је, грубо говорећи, лимитирала само 
спратност, док су материјали, облици и боје потпуно стављени на располагање 
новим градитељима. У недостатку стручног кадра и свијести за очување гра-
дитељске баштине, у старом историјском језгру ничу потпуно непримјерени 
објекти савремене архитектуре. Рачуна се  да тренутно 30 старих палата 
историјског језгра чека на своју деривацију, јер су у власништву грађевинских 
компанија а нису финанцијски исплативе за рентирање. 

Демографска анализа становниства од 1991. године је показала да је тренд 
исељавања аутохтоног становништва у порасту, а да се од 2005. број досеље-
ника – углавном из Марока, Еквадора и Румуније,6 почео повећавати. Данас 
31% становништва историјског језгра чини имигрантска популација. Такође, 
гледајући старосну доб становништва, закључује се да се исељава младо ста-
новнишво. Преосталих 39,57% становника историјског језгра су старији од 65 
година и радно неспособни, и ово је један од највећих проблема историјског 
језгра Берге. 

Сва економска активност у историјском језгру сведена је на мање при-
ватне продавнице и пословнице, угоститељске радње и мање услуге. Не посто-
је представништва већих компанија, па чак ни јавни сервиси као што су пош-
та или банке. Ови послови су сконцентрисани углавном у улици Calle Mayor и 
на понеком урбаном пункту на мањим пјацетама. Нови трендови конзумер-
ског друштва (велики супермаркети и шопинг центри) отежавају развој малих 
предузетника. Такође појава имиграната утиче на губитак сталне клијентеле, 
која радије гравитира национално чистим областима. Недостатак паркинга и 
саобраћајног приступа је отежавајући фактор због ког такође постоји тенден-
ција пораста економског опадања. Од 2001. па до 2006. године затворено је 23 
% самосталних послова покренутих у историјском језгру. Пропадању доприно-
си и велики проценат становништа које има социјална примања (пензије), те 
је куповна моћ за око 35 до 50% нижа него у другим урбаним зонама Берге. 
Економски проблем настаје и код запошљавања, јер национална дискримина-
ција постоји и у овом пољу. Већина власника локала није заинтересована да 
запосли имигранте, док добар дио имиграната још није инкорпориран.7  
                                                 
6  65% имигрантске популације чине наведене националности 
7 Имигранти из Јужне Америке одбијају да науче каталански језик, док имигранти из Источне 

Европе и афричких земаља имају проблем трајања процеса у учењу било каталанског или 
шпанског  језика (према изворима Generalitat Catalunya). 
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Апсурдна ситуација изнајмљивања стамбених јединица имигрантима по-
дигла је цијене ренте у центру, иако су се имигранти практично уселили у 
најјефтиније јединице, које су у јако лошем стању и представљају потенцијал-
ну опасност и за живот. Цијене ренте које су неприступачне млађим паровима 
такође су дијелом нарасле због пораста цијена некретнина које су подигле 
компаније својом куповином. Становништво историјског језгра Берге чини 
профил најсиромашнијег и најнеобразованијег слоја. 

Након социолошких анализа, опет долазимо до зачараног круга повратка 
на услове становања у историјском језгру Берге. Како се ради о старијем ста-
новништву, које је доста зависно од помоћи млађе генерације, долазимо до 
закључка да је већина објеката неусловна за становање. Физичка и економска 
ограничења која трећа генерација има такође убрзавају пропадање објеката, 
јер она није у стању да их одржава. Овоме у прилог иду и уске улице, архи-
тектонска неприступачност и недостатак паркинга, који млађим генераци-
јама постају пресудни за напуштање зоне. 

Свих 327 објеката историјског језгра који имају више од четири спрата, не 
испуњавају основне захтјеве према шпанским законима и стандардима, јер 
немају лифтове, паркинге, нити приступе за инвалиде. Грађевински 
материјали који су кориштени у историјском центру углавном су ниског 
квалитета, а тек у малобројим случајевима се сачувао средњовјековни камени 
материјал, и то само у подрумима и приземљима, чему су криви бројни 
пожари који су захватали историјско језгро током његове историје, као и 
многе модерне реформе и интерполације. 

Приземља ових зграда данас окупирају неке пословнице, те су и она 
претрпјела многе измјене и углавном нису сачувана у свом аутентичном изгле-
ду. Горњи спратови углавном нису претрпјели веће измјене, осим тенденције 
затварања и зазиђивања голфи, чија је функција с новим технологијама пре-
вазиђена. Друге интервенције се виде на отворима. Традиционални прозори 
се смањују и губе своје декоративне детаље. Многи од објеката обојени су у 
живе и засићене боје, контрастне старој оригиналној боји. Примјетно је и 
увођење неких нових материјала као што је мермер или пластика. Неке од 
фасада су чак доживјеле и интервенције у стилу “историјског фалсификата”, 
јер подсјећају на историјске стилове са којима немају ништа заједничко. 

Најчешће болести фасада су губитци оригиналних дијелова, осипање ори-
гиналног материјала, влага, цвјетање финалног слоја фасаде, пукотине наста-
ле од хоризонталних слијегања, труле и нестабилне ограде и конзолни носачи 
балкона и степеништа, столарија у лошем и нефункционалном стању, присус-
тво опасних инсталација, углавном изложених атмосферским утицајима, фил-
трације воде у кровиштима, термити, органске наслаге, промјене боје и др. 

Све ово доприноси лошем имиџу историјског језгра, отежава приступач-
ност и кретање аутомобилима, доноси здравствене проблеме и изнад свега не 
нуди много како би се привукло ново становништво у ову зону. 
 

4. Пројекат интегралне заштите историјског центра Берге, Pla de barris       
 

Доминантна деградација урбаног нуклеуса Берге довела је до алармантне 
ситуације почетком 2000, када је од стране владе покрајине Каталоније доне-
сена одлука о изради пројекта његове интегралне заштите. 
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Пројекат интегралне заштите заснива се на скупу различитих мјера на 
различитим пољима која предвиђа кантонални закон о побољшању услова ун-
утар мјесних заједница, урбаних области и села која захтијевају посебну паж-
њу, али увијек заснованих на јединственој перспективи и на критеријумима 
који их обједињују. На тај начин се покушала избјећи замка израде појединих 
активности које би дале тренутне или одвојене резултате, већ је, за промјену, 
требало створити један општи пројекат који истовремено дјелује на више фрон-
това, а све са циљем побољшања услова и ревитализације историјског језгра. 

Тако су формиране генералне стратегије које су предвиђене да се сукцеси-
вно гранају и конкретизују кроз детаљно разрађене активности. На нивоу кан-
тона Бергуеда је 2006. детаљно разрађен план ревитализације историјског ур-
баног језгра Берге под називом „Pla de barris“, а који је преко својих сервиса 
унутар кантона и општине Берга доживио прве активности које су дале охра-
брујуће резултате. 

Стратегија пројекта је кренула од свих улазних података и чињеница де-
таљно разрађених у претходном дијелу овог текста, потенцирајући такође и 
потенцијале проблематичног окружења. Зоне или обухвати интервенција су 
јасно дефинисани. 

Као главни потенцијали језгра наводе се постојање саобраћајних тангенти 
с јужне и сјеверне стране, јасно постојање идентификације центра у виду гла-
вног средњовјековног трга, велики број објеката од историјског значаја, посто-
јање комерцијалне осе (Calle de la ciudad) и постојање нове улице за веће јавне 
активности ван историјског језгра настале на јужном периметру града ради 
повећања приступачности. 

Посебно је одвојен главни трг Сан Пере и зоне сјеверно и јужно од њега. У 
сјеверним зонама су препознате зелене терасе као велики потенцијал који 
нема нити један историјски центар у близини.  

Везано за поменуте слабе и јаке стране историјског језгра, постављени су 
сљедећи циљеви: 

обезбиједити центар паркинзима, урбаним мобилијаром, слободним прос-
тором и искористит постојеће руте млинова и деривиране површине; покуша-
ти обезбиједити продужење комерцијалне осе из доњег дијела града на горњи, 
сјеверни дио; радити на побољшању постојећег градитељског фонда и насљеђа 
које је каталогизовано, и на промоцији Ла Патума, увођењем нових туристич-
ких и културних садржаја у само језгро, који би били финанцијски исплативи; 
приступити рестаурацији елемената на старим објектима, градитељским спо-
меницима. Посебна пажња посвећена је музеју Ла Патум, без обзира што се 
ради о доста рискантном захвату смјештања музеја у већ постојећу физичку 
структуру. Па ипак, његов развој је битан за развој цијелог историјског језгра, 
али и града, па чак и кантона, због ефекта који ће се генерисати у амбијенту. 

Предвиђен је цијели систем интервенција на путним и пјешачким комуни-
кацијама и јавним просторима који би требали да врате аутентични угођај у 
амбијент. До детаља је анализиран дефицит јавног простора и испланирале 
све активности унутар општих критеријума. Овако је, било мањим интервен-
цијама само на инсталацијама или поплочању или пројектима комплетне реур-
банизације, постигнута нова физиономија с високим квалитетом јавног прос-
тора, који се огледа у перцепцији вриједности свеукупног простора, али и у 
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приступачности. Поред мањих јавних простора, граду ће додатни квалитет 
створити и тангентна јавна подземна гаража предвиђена у даљим корацима 
побољшања услова. 

Рестаурацији и рехабилитацији стамбених зграда дат је приоритет. Доне-
сена је одлука о увођењу колективног становања, подијељеног углавном по хо-
ризонтали, чији крајњи корисници нису само власници и подстанари, већ и 
остали становници историјског језгра. Један од циљева такође је било увођење 
адекватних пословних и социјалних програма у насеље, који су приоритетно 
сконцентрисни у објекте од историјско-амбијенталне важности и који су ушли 
у први круг интервенција. У неке од зграда се предлаже увођење нових техно-
логија, у првом реду лифтова, система гријања али и разних других система за 
штедњу енергије и сл.  

Посебно интересантне мјере градски ауторитети су предузели на пољу за-
штите историјских објеката од деривације. Наиме, град је донио одлуке према 
којима предност у куповини тих објеката има сама општинска управа, као и 
мјере отежане куповине за коорпоративне купце, с низом специјалних захтје-
ва. Цијене вриједности ових објеката су добиле прописане распоне према ко-
јима се власнику више исплати да се укључи у програм рехабилитације и 
задржавања власништва над рехабилитованим објектом, него да га прода оп-
штини или трећем лицу. Ради се о неповратним кредитима и грантовима за 
рестаурацију објеката. Ипак, има примјера гдје је власништво подијељено из-
међу више власника и гдје су неки спратови продани општинским властима а 
неки су у приватном власништву, те ниво одржавања и степен интервенције 
није уједначен на цијелом објекту.  

У детаљним пројектима рестаурације јавних простора и стамбене архитек-
туре предложене су сљедеће мјере: поновно отварање голфи на објектима од 
историјско-амбијенталног значаја, поновно враћање оригиналних отвора, пла-
стике и боје, увођење нових енергентских система, враћање оригиналних мате-
ријала и опреме и сл. Очување зелених тераса предвиђено је бесплатним изнај-
мљивањем становништву које живи у овој области и овај систем је већ оживио. 

За побољшање социјалне слике, предложене су мјере социјалне интеграци-
је у виду отварања мањих центара за обуке занатлија, курсеви укључивања 
имиграната и дискриминисаних жена, едукације послодаваца и отварања но-
вих радних мјеста у мањим приватним пословима у приземљима зграда. Град 
је прописао подстицајне финанцијске мјере отварања оваквих пословања у 
центру у виду ослобађања од дијела пореза и смањења ренти. План прошире-
ња комерцијалних услуга на правцу постојеће осе у главној улици спроводи се 
читавим низом подстицајних мјера, као што  су помоћ у опремању, помоћ у 
рестаурацији и санацији приземља, која добијају комерцијалну намјену, подр-
шка у кампањама, промоцији, помоћ при укључивању у комерцијалне регист-
ре и коморе и сл. На побољшању услова живота старијих особа овисних о дру-
гима радило се преко јавних програма у сарадњи с фондацијама неких већих 
банака или штедионица. Програм је предвидио спајање старије усамљене осо-
бе с млађом у виду симбиозе – у замјену за бригу и друштво, млађе особе су до-
биле бесплатно становање у рехабилитованим стамбеним јединицама центра. 
Ла Патум је потенцирао стварање туристичке атмосфере, те је и овом аспекту 
посвећена велика пажња. Сви туристички потенцијали су идентификовани и 
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приступило се њиховом оживљавању, од чега је највише пажње посвећено 
културном туризму. До сада је ниво посјета био на ниском нивоу, те се пропор-
цинално одређују мјере повећења промоције као и оснивање интересантних 
тачака за туристе. Једна од најважнијих, дефинитивно је посјета “рути млино-
ва” и музеју Ла Патума. 

 
СЛИКА  6. – ОСТАЦИ ИСТОРИЈСКИХ КАНАЛА 

Активности на побољшању једнакости полова су укључиле оснивање цен-
тара за образовање жена PADI,8 и оснивање „Куће за жене“,9 која је мјесто за 
сусрете и размјене искустава за жене. PADI укључује радионице као што су 
помоћ у преговарању у конфликтним породицама, правно савјетовалиште, 
здравље жене, свакодневне основне технологије (компјутери, страни језици, 
обуке за рад на занатима и сл.). 

Интеграција имиграната предвиђена је кроз три корака – оснивањем цен-
тра за правну помоћ имигрантима, оснивањем бесплатних курсева каталан-
ског и шпанског језика и издавањем пропагандног материјала интеграције 
ради избјегавање конфликта. Сем овога, закон предвиђа и низ активности у 
социјалној интеракцији између дошљака и локалног становништва, као и не-
колико мјера за укључење локалног становништва у активности насеља у исто-
ријском центру, у првом реду промоције јефтинијег становања и могућности 
запошљавања. Отварају се нови цивилни центри за додатно образовање. 

Финансирање и имплементација Пројекта интегралне заштите Берге спро-
води се преко општинских механизама, посебне децентрализованог органа OED, 

                                                 
8 PADI је мјера 6.1. пројекта „Pla de Barri“ кантоналне владе која спроводи и учвршћује једна-

кост полова у свим окружењима. 
9 “El Casal de Mujer”, мјера 6.2 пројекта “Pla de barri” која спроводи и учвршћује једнакост 

полова 
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креираног од стране градских власти који директно одговара општинским 
властима.10 OED је такође задужен за спровођење „Плана партиципације“ пре-
двиђеног од стране општине, који укључује грађане у процес ревитализације и 
у процес одлучивања. 

Предвиђени буџет за 2005. годину, када су почели конкретни радови на 
пројектима архитектонско-урбане интервенције, износио је 13.133.325 €, од 
којих је Општина била задужена за обезбјеђивање  45%, 50% тијела које је 
прописао закон за мјесне заједнице кантона и 5% други извори. Општина 
Берга у постављању смјерница и финанцијског оквира пројекта интегралне 
заштите историјског језгра могла је да рачуна на сарадњу с бројим органима и 
агенцијама, међу којима је главна Општина Барселона, која је преко свог За-
вода за стамбену градњу прослиједила стручну и дио финанцијске помоћи. 
 

5. Неки од примјера конкретних интервенција на урбанистичком и  
    архитектонском нивоу: 
 

 Неки од најуспјелијих архитектонских пројеката рестаурације унутар 
историјског језгра јесу: 
Рестаурација трга Сан Пере и његових фасада, те враћања зграде општине на 
трг. Трг је значајан јер служи као сценографија за славље Ла Патума. 

  
СЛИКЕ 7. И 8. – ИЗГЛЕД РЕСТРАУРИСАНОГ ТРГА САН ПЕРЕ 

 Пројекат реурбанизације цијелих пјешачких зона, од поплочања до нових 
урбаних мобилијара и опреме. 
 Отварање „Руте млинова“ значило је пројекат рестаурације ових објеката 
на старим риерама 

Рестаурација неких значајнијих грађанских палата које су добиле нове јавне 
функције. Међу њим је палата „La Barcelonesa“, „La Peguera“, „Casa Barrals“ и др. 

Оживљавање првих зелених башта и тераса унутар бедема изнајмљивањ-
ем становницима историјског језгра. 

Редизајн неких јавних тргова и отворених простора око јавних чесми, као 
на примјер, трга Maragall. 

                                                 
10  Опис персонала и надлежности овог тијела прописане су прерађеним текстом закона о 

општинама Каталоније ТР/86 (101 y 102) и законом о раду ROAS/95 (192 а 198), извор 
Generalitet de Catalunya 
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СЛИКА 9. – ЈЕДАН ОД ПРОЈЕКАТА ПОПЛОЧАЊА ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ У БЕРГИ 

  

 
СЛИКЕ 10., 11. И 12. – ПАЛАТА LA BARCELONESA, ПРОЈЕКАТ РЕСТАУРАЦИЈЕ 
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СЛИКА 13. – ПРОЈЕКАТ ОЖИВЉАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

6. Закључак: 
Први успјешни резултати су охрабрујући, јер након 5 година показују тен-

денцију повратка становништва у старо језгра града Берге. Демографска сли-
ка становништва се мијења јер се све више младих парова враћа у историјско 
језгро и прихвата атрактивности живота у оваквој амбијенеталној средини. 
Туризам је у порасту, што је подстакло отварање бројних угоститељских сад-
ржаја у старој физичкој структури. „Pla de Baris“ је током 2008. и 2009. године 
прикупљао конкретне предлоге архитеката, као и власника некретнина у 
историјском језгру за детаљне пројекте рестаурације, те их преко државних 
грантова реализовао. Па ипак, пројекат детаљне интегралне заштите је још 
увијек у почетној фази, с обзиром на то да се ради о пространом историјском 
центру, са сталним проблемом сукоба интереса, националне и полне дискри-
минације, те великим финансијским издацима за које се рачуна да ће тек у 
догледно вријеме почети давати праве резултате. Стога је јако битно, у новој 
фази овог пројекта, креирати нове циљеве и методе које ће помоћи наставак 
имплементације великог посла који је започео бергедански „Pla de Bari“. 
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Summary 
Andjelina OSAP, Master of Architecture  

PROJECT OF URBAN AND SOCIAL REVITALIZATION OF EXISTING ARCHITECTURAL 
HERITAGE IN THE OLD HISTORICAL URBAN CORE OF BERGA IN CATALONIA, SPAIN 

 
The paper includes the introduction of the research and the work on the master`s thesis 

“Project of the revitalization of the medieval palace “La Barcelonesa” from XIII century Berga 
Catalunya” at the Polytechnic University of Catalonia, Spain, defined in the thesis “urban pla-
nning analyses of the historical core as input data for the interventions projects.  

1. Geographic position of Berga, and definition of the scope of the interventions projects    
The city Berge is historical, industrial and economic centre of the Bergueda county lo-

cated in the northern part of the autonomous province of Catalonia in Spain, covering the 
surface of 22.56 km2 and having around 15.437 inhabitants (according to Census of 2003). 

Historical core of the city is the area quite different from the urban tissue of the city Berga, 
in terms of urban planning and morphological aspect, and with clearly defined the borders 
overlapping with the routes of medieval walls.      

2. La Patum 
Berga is internationally known by folk`s traditional entertainment – the festival LA PA-

TUM, which is in 1983 year declared as the traditional national Fest of Catalonia, and in 2005 
declared as the Master part of oral and cultural world`s heritage by UNESCO. This festival is 
even today preserved its authentic medieval expression and as the one of biggest Catalonian 
products attracts thousand of the foreign tourists every year.      
 3. History of Berga, industrialization, social conditions during the history and the appearan-
ce of so called. “Berga`s layer” 

Origin of Berga dated back to the middle Ages, but already in fourteen century it got the 
defensive walls within which formed the urban core of the narrow winding streets adapted to 
the terrain. However, the real development of Berga happened in the period of industrial revo-
lution, when Catalonia with England took the leading role in industrialization and when all 
over Catalonia was forming the rich civil layer of the society, which made the fortune in inter-
national trade. In Berga it developed “industrial channel’ with the system of mills, population 
of Berga became rich and created the “Berga`s layer” of society, developing and building Berga 
and according to their own taste built a special type of palace. In this period, it created some of 
“Bergueda`s” houses that as typical element had the floor called “golfa”.     
 4. Historical core of Berge – urban planning and socioeconomic image. Forming of input data 
for the integral protection project 

Development of the main street (Calle Mayor) Analysis of the typology of the streets and 
buildings. Public spaces. The appearance of interior courtyards. Typical element – mills. The 
appearance of industrial channel and the urban design of the town depending on the water 
courses. Modern settlements, the expansion of the residential zones of the town. Term 
“RAMBLA” and the construction of industrial ramble in Berge.  

Social status of population: 
Age, time. Phenomen of emigration and leaving the buildings. Bad living conditions. Cha-

nge of the buildings use. Phenomenon of migration of the immigrants. 
Economic situation: Disappearance of Bergueda`s palaces due to prices of the property 

and land. Construction of the new modern buildings in the old town centre.  
5. The concept of integrated protection. Project  “Pla de Barris” 
Urban planning analyses and urban planning parameters as input information. The legi-

slation. List of existing areas for intervention. Zones for the interventions on the urban plan-
ning and morphologic level. Intervention zones on the architectural level. Strategies. Priorities. 
The ways of management. Citizens involvement. Canton`s measures. Local legal measures of 
the protection. Incentives for the investments and maintenance. Tourist`s facilities.  

Definition of the principles and criteria for intervention. Reconstruction is unacceptable.  



 

 170 

Definition of the principles and criteria for intervention. Reconstruction is unacceptable.  
 6. Specific examples of the interventions on the public and private facilities, as the part of the 
integral protection project of the historical core of Berga.   

Architectural-urban planning interventions and Economic-legal interventions. 
Objectives and methods. Interventions on the specific examples. Criteria and the built 

state. Improvement of public spaces. Introduction of the green zones. Introduction of the small 
squares and public spaces in densely urban fabric. Introduction of water and the opening of 
private LAVATORIA (medieval laundry service) in public and tourist purpose. Improvement of 
the sunshine conditions, opening of the closed “golfi”. Removal of inappropriate added parts to 
the facility. Introduction of the social collective housing. Introduction of the new technologies 
in the buildings that are coming to the new public purpose. Introduction of social programs 
that will integrate the facility of architectural heritage as well as architectural ensembles into 
contemporary trends of life. Development of programs and business activities, new functions 
for improving the economic-social usability of the heritage buildings. Projects of the removal 
the architectural barriers and the opening of the architectural approach to the buildings.                       

Examples: Palate Casa Paguerra, Palata “La Barcelonesa”, “Molino del sal”, Plaza de Sant 
Pere, Palata Sant Fons, Palata Casa Barrals. 

With the text on the integral protection Project, it attached some of author’s graphical 
enclosures, maps and analyses, as well as the photographs and graphical supplements of the 
specific procedures on some above mentioned buildings (author`s papers).   
 
 
 




