AJUNTAMENT DE BERGA

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PRESENTA
A TRACTAMENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

PROCEDIMENT
SEC _Expedients Secretaria 2017/13
PRP2017/623

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PRESENTA AL PLE, PER ARRANJAMENT DEL CAMÍ
D'ACCÉS I RECUPERACIÓ PARADA BUS URBÀ, RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DE QUERALT
Donat que :
1. La Residència Nostra Senyora de Queralt ofereix el servei d’acompanyament, cura i
atenció a les persones grans que hi resideixen amb diferents graus d’autonomia
personal a nivell físic i de dependència. Aquesta funció es ve desenvolupant a la Ciutat
de Berga per aquesta congregació des de 1893 -és a dir, fa 124 anys- primer al lloc
que ara ocupa el mercat municipal i des del 1973 fins a l’actualitat, al passeig de la
Indústria.
2. La Residència Nostra Senyora de Queralt compleix una funció social, i assistencial
però també humanitària ja que acull a persones d’avançada edat sense gaire recursos i
que d’altra manera estarien soles o en situacions de precarietat tant a nivell social com
de salut.
3. Pel que fa a l’accés a la Residència des del Passeig de la Indústria, val a dir que ja fa
molt de temps que s’està intentant que s’hi posi solució Després que la direcció de la
Residència en parlés amb membres de l’equip de govern, després de presentar 850
signatures, després de parlar-ne diferents grups municipals (PDECAT i PSC)
extensament al llarg de diferents Plens de la Corporació i de que l’equip de govern es
va comprometre que en el termini d’un mes estaria fet. El camí continua estant en mal
estat afectat per esllavissades en una part del seu recorregut per la qual cosa
l’amplada del camí no és l’adequada per a poder-hi passar amb vehicles de gran
tamany en cas d’emergències i quan es produeix l’encreuament de dos cotxes.
4. Abans de la reforma d’horaris i parades del servei de bus urbà, hi havia uns 10
residents que utilitzaven DIÀRIAMENT el servei tant per anar cap al centre de Berga
com per tornar a la Residència, Amb els canvis que es van produir el passat més de
març, han vist anul.lat dit servei i, com a conseqüència, la seva qualitat de vida ha
minvat. A més, cal afegir-hi que els residents tenen un sentiment de tristesa, aïllament i
desprotecció per part de l’Ajuntament.
Per tot això demanem:
1. Que l’Ajuntament de Berga es comprometi per escrit a resoldre aquesta situació
problemàtica i a temporalitzar les obres que siguin necessàries perquè s’adeqüi el camí
d’accés a la Residència Nostra Senyora de Queralt.
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2. Que quan s’acabi el període de proves es comprometin a tornar a donar el servei del
bus urbà tornant a fer l’horari i les parades que es feien abans dels canvis que s’han
produït recentment. Els avis i àvies tenen dret a una mobilitat que afavoreixi la seva
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vida social i, en la mesura que els sigui possible, continuar gaudint de la llibertat de
moviment que tenien abans de produir-se els canvis de recorregut del bus urbà.
3. Que es faci arribar còpia per escrit de l’acord a la direcció de La Residència Nostra
Senyora de Queralt.
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Berga, a 12 de maig de 2017
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