
Els trens semidirectes des de
Manresa i Igualada fins a Barce-
lona que Ferrocarrils de la Gene-
ralitat tenia previst instaurar d’aquí
a quinze dies hauran d’esperar. A
final de l’any passat, la compa-nyia
va anunciar els seus plans d’im-
plantació d’aquest servei i des-
prés va concretar la data del 23 de
juny per posar-lo en marxa.

Finalment, però, Ferrocarrils
s’ha volgut donar un marge de
temps més ampli i, consultades
per aquest diari, fonts de l’em-
presa han explicat que l’objectiu és
fer efectiva la implantació al llarg
del darrer quadrimestre de l’any,
sense més concreció. 

Si es manté la proposta que en
el seu moment va anunciar la
companyia, quan es posin en mar-
xa aquests trens permetran fer el
trajecte  de Manresa a Barcelona
just en una hora i quart. En el cas
d’Igualada, el recorregut fins a la
capital catalana amb aquests trens
quedarà per sota de l’hora i 20 mi-
nuts. 

Ferrocarrils va aprovar aquesta
reorganització del servei aprofitant
que s’establien diferents mesures
d’estalvi.  Concretament, la im-
plantació dels semidirectes apro-
fita la reducció d’alguns serveis en
hores vall –les de menys deman-
da– de l’anomenat Metro del
Baix –el servei d’alta freqüència en-
tre Martorell i Barcelona–, de ma-
nera que l’espai que es guanya
dins la línia permet obrir la porta
a aquests combois. 

Fonts de Ferrocarrils van in-
formar en el seu moment que
amb el nou pla que es preveu
aplicar per al conjunt de la línia
s’establiran tres franges horàries:
hora punta (de 7 a 10 del matí),
hora vall (de 10 del matí a 2 del
migdia), i hora intermèdia (des de
les 2 fins a la finalització del servei,
a les 11 de la nit). 

El projecte passa per implantar
els  trens semidirectes en la fran-
ja punta en direcció Barcelona, i en
sentit Manresa i Igualada en la in-
termèdia. 

Aquests combois faran totes les
parades entre Manresa i Igualada
i Martorell, i on guanyaran temps

serà bàsicament entre Martorell i
Sant Boi, tram en què se saltaran
totes les estacions. 

De Sant Boi fins a la plaça d’Es-
panya també s’estalviaran algunes
de les aturades. Els trens semidi-
rectes s’intercalaran entre els que
completen el recorregut sencer
amb totes les parades, tot i que en-
cara no s’ha concretat quants n’hi
haurà cada dia per a cadascun
dels ramals.

Actualment, el temps de tra-
jecte entre Manresa i Barcelona per
aquesta línia se situa en una hora
i mitja, mentre que des d’Igulada
el recorregut es cobreix en una
hora i 35 minuts.
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El servei, que ha de situar el trajecte Manresa-Barcelona en una hora i quart, s’havia previst per al juny

Ferrocarrils posposa fins després de
l’estiu la implantació dels semidirectes

L’abat de
Montserrat diu
que la crisi la
mouen els fons
d’especulació

L’abat de Montserrat, Josep M.
Soler, ha denunciat que darrere de
la crisi hi ha «gent sense cara»
que «no ha estat escollida demo-
cràticament per ningú» i que mou
els fons d’especulació amb què
«marquen les grans línies de l’e-
conomia i, per tant, de la política».

En una entrevista que publica el
butlletí Crit Solidari, l’abat confia
que aquesta crisi «sigui una ocasió
per trobar una societat més justa
i solidària». El monjo benedictí
creu que «el problema és com ar-
ribar a aquells que realment mo-
uen els fons d’especulació que hi
ha darrere de tota la crisi, com fer-
ho per trencar els canals que tenen
per imposar-se. Perquè hi ha una
guerra soterrada entre interessos
molt poc transparents davant els
quals els governs són impotents»,
ha explicat.

Segons Josep Maria Soler, «hi ha
unes persones que no han estat
elegides democràticament per
ningú que marquen les grans línies
de l’economia i, per tant, de la
política. Tota la gent que pateix a
causa de la crisi, i de les retallades,
en el fons és a causa d’aquesta gent
sense cara».

Respecte als immigrants, un
dels col·lectius que més està patint
la crisi, l’abat de Montserrat opina
que «tenen els mateixos drets i
deures fonamentals que nosal-
tres, i és legítim que si en el seu país
no troben un nivell de vida just, el
busquin en un altre lloc».
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Actualment, el viatge de Manresa a Barcelona amb Ferrocarrils de la Generalitat dura una hora i mitja
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és el nombre de viatgers anuals
que té actualment la línia Llobregat-
Anoia, captats especialment des que
el 1997 es va posar en marxa l’ano-
menat metro del Baix Llobregat (de
Martorell a Barcelona). Ara, l’empresa
reduirà alguns dels serveis de les ho-
res de més baixa demanda (ocupa-
cions per sota del 18%), que és el
que en part permetrà guanyar espai
a la línia per als semidirectes.
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En només quatre anys, el Retaule
dels Embotits ha aconseguit posi-
cionar-se com un dels plats forts de
les festes de les Enramades de Sa-
llent. Dissabte al vespre, prop d’un
miler de persones es van reunir a
les antigues muralles per gaudir
d’un muntatge que enguany ha
guanyat més color i vistositat grà-
cies a la introducció de les peces
teatrals.

El director de la coral Nova Har-
monia i impulsor del retaule, Joan
Camprubí, va explicar ahir que les
peces teatrals van ser interpretades
«per un grup nombrós» de perso-
nes, la qual cosa va fer guanyar pes
a un espectacle que gira al voltant

d’una llegenda local. Segons s’ex-
plica, Sallent va embotir uns ninots
de palla per enganyar tot un exèr-
cit, que hauria cregut que els ninots
eren guerrers de veritat i hauria gi-
rat cua tot espantat.

També van ser aplaudits els ti-
telles que, mentre van actuar, van
tenir el públic atent i en un silen-
ci sepulcral, la qual cosa demostra
«que la gent estava al cas», raona
Camprubí. Un dels números que
va donar més «color» al retaule va
ser el dels dansaires de Cabrianes.
També el del duo de dansa, «que
va impactar», opina el president de
la coral.  Les novetats, doncs, «van
anar bé», per la qual cosa Cam-
prubí ha avançat que «si podem
comptar amb el mateix nombre de
gent, l’any vinent es repetiran».
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El teatre fa guanyar més
«vistositat» al Retaule
dels Embotis de Sallent

El director ha avançat que l’any vinent es mantindran les peces teatrals
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Els dansaires de Cabrianes s’han incorporat enguany a l’espectacle
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L’obra aplega prop d’un
miler de persones en el que
ja s’ha convertit en un dels
plats forts de les Enramades




