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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER BERGA A DEBATRE EN EL 

PLE DE LA CORPORACIÓ 

Moció sobre el manteniment i adequació de la Carretera de Solsona i el Camí Ral de 

Cardona 

Aquest 2019 la Generalitat de Catalunya traspassa a l’Ajuntament de Berga el vial entre 

l’Hospital Sant Bernabé i Polígon industrial que inclou el tram de la Carretera de Solsona 

que connecta el nucli de La Valldan amb la primera rotonda del Polígon. Amb aquesta 

decisió el manteniment d’aquest tram de la Carretera de Solsona deixa de ser 

competència de la Generalitat i passa a ser de l’Ajuntament fet que implica que no 

existeixi cap impediment per fer modificacions de mobilitat. 

Molts ciutadans utilitzen tant la vorera d’aquest tram de la Carretera de Solsona com el 

Camí Ral de Cardona per passejar-hi o circular-hi amb bicicleta. Tot i així, actualment no 

hi ha connexió entre les dues vies i això fa que ciclistes i vianants hagin de creuar la 

Carretera de Solsona de manera perillosa. 

Per altra banda el tram del Camí Ral de Cardona entre el nucli de La Valldan i Sant 

Bartomeu no s’utilitza per cap veí per desplaçar-se cap als seus habitatges i només 

s’utilitza per accedir als camps de conreu o en algunes ocasions pels serveis funeraris.  

D’acord amb les qüestions exposades que també han estat expressades en part des de 

l’Associació de Veïns de La Valldan, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Berga insti 

l’equip de govern a: 

Primer.- Que es faci un manteniment acurat de la vegetació, que ja envaeix el vial per 

vianants paral·lel a la Carretera de Solsona. 

Segon.- Que es construeixi un pas elevat de vianants o es pinti provisionalment fins que 

hi hagi disponibilitat econòmica per fer-lo i que serveixi per connectar la vorera de la 

Carretera de Solsona cap al Camí Ral de Cardona.  Que aquest pas de vianants es 

senyalitzi ostensiblement si cal amb il·luminació amb panells solars, de la mateixa 

manera que s’ha fet als passos de vianants del CAP Berguedà o de l’Hospital. 

Tercer.- Que es senyalitzi com a circulació prohibida per vehicles de motor (R102) 

excepte per treballs agrícoles i altres serveis, i també excepte pels veïns de Sant 

Bartomeu, els trams del Camí Ral següents: 

- Des del nucli urbanitzat de La Valldan fins a Sant Bartomeu i a la inversa. 

- Des de la creu de terme de Sant Bartomeu fins al camí del Molí del Castell i a la 

inversa. 

- Des del camí del Molí del Castell fins al final del municipi (formigonat) i a la 

inversa. En aquest cas, d’acord amb l’Ajuntament d’Avià valorant conjuntament 

aquesta possibilitat. 

Quart.- Que s’eliminin del Camí Ral els senyals de limitació de velocitat (20 k/h), i es 

posin els rètols corresponents amb l’aclariment d’excepció dels treballs agrícoles i 

serveis. 


