
Els veïns de la travessera del
Bruc de Berga es queixen de la
manca de llum que hi ha al carrer
un cop es fa fosc. Un particular ha
denunciat a Berguedà Setmanal
que des que el consistori, l’estiu
del 2017, va realitzar la substitució
del sistema de lluminàries tradi-
cional pel de tecnologia led, el seu
carrer ha quedat pràcticament a
les fosques. És a dir, fa més d’un
any que una part d’aquest carrer
té menys llum que la que necessi-
ten els veïns per veure-s’hi.

Tal com ha explicat un dels
veïns afectats, es tracta d’un carrer
amb poca activitat, ja que connec-

ta el carrer del Bruc amb el carrer
de Santa Bàrbara i només hi ha
tres domicilis. Els veïns d’aquests
pisos han d’accedir a casa seva per
unes escales que, sense il·lumina-
ció, «poden resultar perilloses»,

expliquen.  En aquestes escales hi
ha dos fanals, però un dels dos, el
que està més allunyat del carrer
del Bruc -que també està il·lumi-
nat- no ha funcionat mai, segons
fonts veïnals.

Un dels veïns afectats ha expli-
cat que han realitzat diverses pe-
ticions i queixes al consistori per-
què solucionin aquest problema.
«De moment no hem obtingut
cap resposta, però esperem que se
solucioni aviat, perquè realment
a partir d’un tram d’escala, i els
veïns de les cases de dalt, no
veiem res». Segons fonts munici-
pals, els serveis tècnics estan a
l’espera d’estudiar el cas. 
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Els veïns de la travessera del
Bruc de Berga es queixen de
la manca de llum al carrer 
Denuncien que fa més d’un any que un dels fanals no funciona i no s’hi veuen
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Tram superior de la travessera, on hi ha un fanal que no funciona
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El mateix carrer, amb llum natural de dia 

Els veïns del carrer afectats
han demanat al consistori que
solucioni el problema que fa
més d’un any que s’allarga

El darrer tram de les escales
queda completament a les
fosques i, segons els veïns, 
pot suposar un perill 

Berga acull activitats amb motiu
de la celebració de l’Any Pompeu
Fabra, coincidint amb el 150è ani-
versari del naixement del lingüis-
ta i gramàtic català i els 100 anys
de la publicació de la Gramàtica
Catalana.  Fins al 25 de novembre,
la biblioteca Vinyes i Cluet  mostra
l’exposició Pompeu Fabra. Una
llengua completa. L’exposició és
itinerant i es podrà visitar en més
de  80 espais de 50 localitats per
mitjà del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística.

D’altra banda, també s’han
programat un seguit de conferèn-
cies amb l’objectiu de divulgar la

figura i l'obra de Pompeu Fabra
arreu de la geografia catalana. En
el cas de Berga, el dijous 22 de no-
vembre es farà la xerrada Per què
Pompeu Fabra va ser el seny orde-
nador de la llengua catalana? La
conferència es portarà a terme a
la biblioteca Ramon Vinyes i
Cluet, a les 6 de la tarda, i anirà a
càrrec de David Paloma, divulga-
dor de la figura de Fabra i impul-
sor de la ruta Pompeu Fabra, jun-
tament amb Mònica Montserrat.
Aquestes activitats han estat orga-
nitzades a través del Servei Local
i Comarcal de Català de Berga i
Berguedà, Òmnium Berguedà i la
biblioteca de Berga.
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Berga commemora l’Any
Pompeu Fabra amb una
exposició i una xerrada 

Llibres per cremar arriba diu-
menge al Teatre Municipal de
Berga. La companyia Pyros inter-
pretarà l’obra que mostra com,
durant el pic de l’hivern, tres per-
sones han de lluitar per no passar
fred. Només un combustible els
pot permetre fer-ho: els llibres,
però no tothom hi estarà d’acord.
Aquest és el punt de partida del
muntatge que vol fer reflexionar
sobre la importància de la cultura.
La funció serà a les 6 de la tarda al
teatre berguedà. El preu de les en-
trades serà de 12 euros i es podran
comprar una hora abans de la
funció. 
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L’obra «Llibres per
cremar» arriba al
Teatre Municipal de
Berga diumenge 

L'Associació de Diabètics de la
Catalunya Central  ha organitzat
una caminada urbana amb motiu
del Dia Mundial de la Diabetis,
que es celebra anualment el 14 de
novembre.  L’activitat tindrà lloc
demà, diumenge, a les 12 del mig-
dia, amb sortida des de les Fonts
del Vall.  La caminada és gratuïta
i està oberta a tots els públics. El
recorregut travessarà el passeig de
la Indústria, arribarà fins a l’insti-
tut, passarà per Santa Eulàlia i tor-
narà a la plaça Viladomat. Hi
col·laboren l’Ajuntament de Ber-
ga, El Tossalet, Super Pedret, i
l’Hospital Sant Bernabé. 
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Berga celebra el Dia
Mundial de la
Diabetis amb una
caminada, demà

Regió7 DISSABTE, 17 DE NOVEMBRE DEL 2018 3

BERGA BERGUEDÀ SETMANAL 


