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La Generalitat aplicarà a partir del 
proper 1 de setembre el requisit 
d’haver d’utilitzar els sistemes de 
pagament dinàmic (el més cone-

gut és el Teletac) perquè els usu-
aris de l’autopista Terrassa-Man-
resa (C-16) puguin continuar be-
neficiant-se dels descomptes que 
s’hi apliquen des de fa vint anys 
(en dies laborables i en totes les 
hores), que suposen una rebaixa 
del 45% de l’import total.
També amb aquesta campanya 
es vol incidir especialment amb 
les empreses, a través dels Con-
sells Comarcals i de la Cambra, 
ja que s’ha detectat que utilitzen 
preferentment targeta per fer 
el seu pagament, i el que es vol 
posar en relleu és que amb els 
dispositius digitals “tindran en 
24 o 48 hores la factura, que els 
facilita molt més qualsevol dels 
tràmits administratius que hagin 
de fer”. ●

n
d

w
ik

il
o

k

FUB +GRAN
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Servei d’Idiomes UManresa
idiomes@umanresa.cat
93 875 73 48
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El nou projecte d’horts comuni-
taris suposa una oportunitat per 
donar continuïtat a la funció social 
dels horts de la Culla, obrint-los 
com a espai de trobada i treball 
comunitari per al barri de la Balco-
nada i transformant-los en horts 
ecològics
El projecte sorgeix d’una necessi-
tat triple. Per una banda, la volun-
tat d’obrir la cogestió dels terrenys 
destinats als horts de la Culla; per 
una altra, de la necessitat d’espais 
de cohesió social i comunitària a la 
Balconada; i, finalment, de la vo-
luntat de millorar els horts i trans-
formar-los en horts ecològics. El 
projecte s’està gestant des de la 
tardor de 2018 entre els responsa-
bles del Pla de Desenvolupament 
Comunitari de la Balconada (de 
l’Ajuntament de Manresa), del 
Punt Òmnia de la Balconada i les 
persones de la Fundació Aigües 
de Manresa – Junta de la Sèquia 
que són a la Casa de la Culla.
El projecte manté la funció d’horts 
urbans d’ús familiar a la població 
propera a la Culla i els dona noves 
funcions. Per una banda, estaran 
enfocats a la diversitat de perfils 
del barri, amb una clara intenció 
d’inclusió i cohesió social. I per l’al-
tra, s’obriran espais de formació i 
d’activitats al voltant de l’horticul-

tura al conjunt de la població del 
barri (més enllà del fet que tinguin 
un hort a la Culla). A més, el pro-
jecte vol mantenir una dinàmica 
de suport mutu a través d’assem-
blees i espais de decisió i resolució 
de conflictes conjunta.
Els principals objectius del nou 
projecte d’horts comunitaris de la 
Culla són:
•  Mantenir l’ús agrícola dels ter-

renys de la Culla
•  Fomentar models d’organització 

col·lectiva a través del treball en 
equip

•  Crear espais d’aprenentatge, in-
tercanvi i integració social, que 
estimulin la ciutadania i els va-
lors de respecte i cooperació

•  Generar una dinàmica de pro-
moció de l’horticultura ecològi-
ca més enllà de la Culla, incorpo-
rant els horticultors de terrenys 
al barri de la Balconada en les 
activitats i en la formació.

Al Bages ja hi ha diverses experi-
ències comunitàries similars a la 
que es vol dur a terme als horts 
de la Culla. El Francesc Sol, presi-
dent de l’associació L’oliva, que ha 
treballat en projectes semblants al 
que es durà a terme a la Culla, ens 
ha explicat els beneficis que po-
den tenir els horts per a la salut i el 
benestar de les persones. ●

la Culla tindrà un 
nou projecte dels 
horts comunitaris

Presentació del nou projecte a Manresa

Una nova wcampanya de la Generalitat 
per la C-16 a partir del mes de setembre

Dispositius digitals de 
Teletac a la C-16 des 
de l’1 de setembre
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La imatge FOTOGRAFIA DE REUTERS

Enceses protestes contra canvis sanitaris a l’Índia
 Un grup d’estudiants de Medicina criden a ple pulmó eslògans durant una protesta contra la nova Comissió Mèdica Nacional (NMC) índia, ja que assegu-
ren que tindrà com a resultat el deteriorament dels estudis mèdics i dels serveis sanitaris. La imatge va ser presa ahir a Nova Delhi.

L’estirabot

CAYETANA A. DE TOLEDO
PORTAVEU DEL PP AL CONGRÉS

«Pedro Sánchez
annexiona Navarra
a la indignitat del
seu projecte». La
nova portaveu al
Congrés del PP es-

calfant músculs per al proper exal-
tat exercici parlamentari.

Judit Pelfort Torramorell
(Puig-reig, 14 de gener del
2010) té una leucèmia lim-

foblàstica aguda del tipus T que
li van diagnosticar el juliol del
2017. Va haver d’estar un mes
ingressada a l’Hospital Sant
Joan de Déu. Li van explicar que
l’havien de tractar «perquè dins
de la seva sang hi havia uns bit-
xus dolents i que els havíem de
matar perquè, si no, s'escampa-
rien pertot arreu», deia la seva
mare, Anna Torramorell. 
Les sessions de quimioteràpia

no van anar com es preveia. Els

metges van dir que havia de que-
dar-se a Barcelona a prop del
centre per fer el seu tractament.
Mare i filla –la seva germana pe-
tita i el pare es van quedar a Puig-
reig– es van instal·lar a casa de la
tieta a Barcelona. Continuava es-
tant amb les defenses molt baixes
i tenia limitades el nombre de
persones que podien estar amb
ella. Va poder seguir les classes
amb els seus companys de l’es-
cola Alfred Mata gràcies a unes
càmeres que van instal·lar a l’au-
la. I ella podia connectar-se on-
linea la classe.  S’ha estat tractant

amb  quimioteràpia amb el port-
a-cath, un petit aparell mèdic ins-
tal·lat sota la pell que permet in-
jectar la medicació. Mensual-
ment ha hagut de passar pel qui-
ròfan perquè li administressin el
mateix tractament directe a la
medul·la per prevenir que la ma-
laltia afectés aquesta part del seu
cos. Per administrar-l’hi l’havien
d’adormir. El novembre del 2018
va poder tornar a casa, a Puig-
reig. Actualment està fent qui-
mioteràpia oral.   La medicació li
ha deixat seqüeles. Té els ossos
molt fràgils i li han hagut d’operar

els dos malucs per mirar que se li
regenerin els ossos del cap del fè-
mur.
Ella és una de les protagonistes

del calendari 2020 dels Bombers
amb Causa i l’Obra Social de Sant
Joan de Déu. Diumenge  va par-
ticipar a la sessió fotogràfica. En
tenia ganes. Va pujar dalt del ca-
mió dels Bombers voluntaris de

Gironella, va fer sonar la sirena, li
van posar un casc, les jaquetes
d’estiu,  la van fer pujar a la llitera
de rescat, la van fer riure, li van
posar un nas de pallasso, la van
ruixar amb escuma, la van deixar
ruixar-los amb escuma, amb ai-
gua, va fer el vermut i va menjar
sugus, li agraden molt. Reia, reia.
A tot deia que sí. Tot li semblava
bé. Estava contentíssima. I les
persones que estaven al seu vol-
tant també; especialment l’Anna,
la seva mare, que somreia feliç
veient-la gaudir.
Els Bombers  voluntaris de Giro-
nella van aconseguir crear una
gran complicitat amb la Judit  i la
van cuidar com un pollet. Al final,
li vaig demanar què li semblava
tot plegat. «Estic molt contenta
amb la festa». Va ser un gran dia.

AL BERGUEDÀ
Dolors Clotet Cortina dolorsclotet@regio7.cat

«Estic molt contenta amb la festa»

TELÈFON:

93 877 22 33
FAX:

93 874 03 52

www.regio7.cat
ADREÇA ELECTRÒNICA:

regio7@regio7.cat
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Sant Antoni Maria Claret, 32
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Fil per randa

Gavín el (no) Breu
Ahir fèiem esment en
aquest mateix espai de la

trobada que havia tingut lloc a la
Cambra de Manresa entre
representants de l’empresariat i
Isidre Gavín, secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat. Es feia per explicar la
novetat en els descomptes de
l’autopista. Gavín va fer una
exposició de 50 minuts sobre la
mobilitat al Bages, després de la
qual va dir que estava obert a
opinions i preguntes. La
presidenta de la Cambra li va fer
veure, però, que després de
gairebé una hora d’intervenció
encara no havia explicat la
novetat. Vaja, que no se li podria
posar el sobrenom de Gavín el
Breu.



«Judit Pelfort protagonitzarà un
mes del calendari solidari 2020
dels Bombers amb Causa i l’Obra
Social de Sant Joan de Déu
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Sant Salvador de Guardiola tan-
ca avui sis  intensos dies d’una fes-
ta major que ha fet el ple. La bai-
xada d’andròmines, el correaigua,
que s’estrenava enguany, i els
balls i concerts de nit, han estat al-
guns dels actes més destacats de
la festa guardiolenca.

L’alcaldessa i regidora de Cul-
tura, Georgina Mercadal, destaca-
va ahir que «hem complert les ex-
pectatives amb escreix i tos els ac-
tes s’han omplert». La festa major
es va obrir dijous amb sardinada,
el pregó i les havaneres i va arren-
car amb força el divendres amb el
corretasques, que ja tenia els 550
tiquets per participar-hi venuts a
l’avançada, i el concert amb la
Banda del Drac i Zàpping. 

El dissabte es va viure una jor-
nada centrada en les activitats es-

portives i amb la baixada d’andrò-
mines com un dels plats forts, que
va comptar amb 18 grups partici-
pants, 12 en la modalitat de velo-
citat i 6 en la d’exhibició. Ja al ves-
pre, el sopar de rostit va esgotar les
400 places que tenia i la jornada
es va completar amb el ball amb
l’Orquestra Cimarron. Diumenge

al matí el protagonisme va ser per
una de les novetats d’enguany: el
correaigua i festa  de l’escuma,
que va aprovar amb nota i tant els
participants com el veïns que van
col·laborar-hi es van mostrar molt
satisfets. Ahir hi va haver el tast de
cerveses i avui hi haurà missa i re-
frigeri a les Alzines.

Q.C. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Sant Salvador de Guardiola tanca
avui sis dies intensos de festa major
El correaigua i la baixada
d’andròmines han estat 
dos dels actes destacats de 
la festa, que ha fet el ple

JORDI BIEL

La baixada d’andròmines va reunir una vintena de grups participants
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BAGES/MOIANÈS SOCIETAT

El departament de Territori de
la Generalitat treballa amb un
nou projecte per remodelar un
dels trams de la col·lapsada C-55
entre Manresa i Abrera. En con-
cret, preveu construir un nou
punt d’avançament en un dels
trams de màxima intensitat, a la
recta que hi ha entre Sant Vicenç
i Castellgalí.

Segons han precisat fonts de la
conselleria, el que es proposa és
habilitar un tercer carril en sentit
Manresa, per facilitar un nou es-
pai per als avançaments, com el
que ara fa uns mesos es va posar
en servei a la zona que hi ha entre
el túnel de la Puda i l’aeri de Mont-
serrat, també en sentit Manresa.

Les mateixes fonts han concre-
tat que en aquests moments se
n’està fent la redacció del projecte
i que s’ha previst un cost de
800.000 euros. Aquesta recta és un
dels trams que està totalment se-
parat per una mitgera de formigó.
A la banda dreta en sentit Manre-
sa hi ha el curs del Llobregat, tot i
que hi ha una distància suficient
entre la carretera i el riu per am-
pliar la plataforma de la calçada
per guanyar espai per a aquest ca-
rril d’avançament. El que no han
concretat les mateixes fonts és
quina longitud es calcula que tin-
drà aquest carril, ni tampoc quan

es preveu que es puguin executar
les obres per materialitzar-lo.

Actualment, en aquesta carre-
tera s’està treballant en dos trams.
D’una banda, s’estan finalitzant
les obres que durant més d’un any
i mig s’han portat a terme a l’enllaç
de Castellbell entre la C-55 i la de
Terrassa (C-58), a la boca sud del
túnel de Bogunyà. El que s’hi ha
fet ha estat essencialment modi-
ficar i allargar notablement el vial

d’incorporació cap a la C-55 en
sentit Manresa, i ara s’hi estan fent
els darrers treballs. 

L’altre tram que també es troba
encara en obres en aquest traçat
sud és el que hi ha entre el nucli
urbà de Monistrol de Montserrat
i l’aeri, però actualment ja molt
concentrat fins a la colònia Go-
mis. Es tracta d’un dels punts més
complicats d’aquesta carretera, ja
que es troba encaixonat entre un

balç i el traçat del riu, amb dos re-
volts força pronunciats. En aquest
tram s’està fent un eixamplament
de la calçada per guanyar en se-
guretat. Precisament, el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Isi-
dre Gavín, va destacar en la troba-
da que va mantenir fa una setma-
na a la Cambra de Manresa amb
empresaris que fins ara s’han in-
vertit 27,6 milions d’euros en obra
feta a la C-55 i 6,5 en execució.

DAVID BRICOLLÉ MANRESA

Carreteres preveu un tercer carril a 
la C-55 entre Sant Vicenç i Castellgalí
Actualment s’està redactant el projecte del vial d’avançament, que s’habilitarà en sentit Manresa

ARXIU/MIREIA ARSO

Tram que es projecta ampliar entre Castellgalí i Sant Vicenç de la carretera C-55 

El nombre d’habitants empa-
dronats a Súria va augmentar de
47 persones durant l’any 2018, se-
gons les dades del darrer padró
municipal, que va ser aprovat per
unanimitat en el darrer ple muni-
cipal. Súria va iniciar l’any 2019
amb 5.942 habitants (+0,80%).  

La causa d’aquest increment
moderat va ser l’empadronament
de persones procedents d’altres
municipis (230 persones), que va
compensar el decreixement vege-
tatiu (68 defuncions i 43 naixe-
ments) i la marxa de població (142
persones). Altres variacions van
ser degudes a omissions i altres
causes. En relació amb l’any ante-
rior, el nombre de nous empadro-
nats procedents d’altres munici-
pis s’ha incrementat el 21,05%. 

REDACCIÓ SÚRIA

El ple municipal 
de Súria aprova un
padró d’habitants
que creix
lleugerament

MUSEU MOIÀ

Visita d’exploració al Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià

Els participants a la tercera Nit
dels Rapenats a Moià, organitza-
da pel Museu de Moià i el Parc
Prehistòric de les Coves del Toll,
van identificar aquest dissabte sis
espècies diferents amb els espe-
cialistes del Museu i els biòlegs
Sergi Torné i Montserrat Pérez. 

La jornada va començar a la tar-
da amb una xerrada d’introducció

a la biologia, estudi i conservació
d’aquests especials mamífers. Tot
seguit, es va fer visita d’exploració
a l’interior de la cova del Toll i l’en-
torn exterior del Parc Prehistòric
per conèixer els seus hàbitats. Ja
al vespre, va tenir lloc la sessió
d’albirament a les proximitats de
Moià, que va permetre escoltar els
ratpenats de la vila. En total, se’n
van identificar sis espècies.

REDACCIÓ MOIÀ

La Nit dels Ratpenats a Moià
identifica sis espècies diferents

SANTPEDOR

El Concurs de Músics al
Carrer obre inscripció

Amb motiu de la celebració de
la propera edició de la Fira de Sant
Miquel, que tindrà lloc el diumen-
ge 29 de setembre, Santpedor ha
obert el termini d’inscripció per al
Concurs de Músics al Carrer. El
termini per inscriure's acaba el
dia 23 de setembre de 2019.

REDACCIÓ SANTPEDOR
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elnacional.cat

El Nacional

2 minutos

Les Cambres de Comerç de Catalunya consideren que "és

imprescindible que es formi govern de forma immediata per tal de

què es puguin afrontar de forma clara els reptes polítics i

econòmics que hi ha plantejats". Així ho han traslladat a través d'un

comunicat aquest matí, en què asseguren que "ajornar la

constitució del Govern o convocar eleccions es considera que

serien alternatives greument perjudicials".

És per aquest motiu que des de les cambres catalanes "s’insta a

Pedro Sánchez que, constatat que pot comptar amb el suport

suficient per formar govern, se sotmeti a un procés d’investidura".

Alhora, asseveren que el suport dels partits catalans haurà

d’implicar un diàleg renovat entre el Govern de l’Estat i la

Generalitat enfocat a solucionar el conflicte polític actual.

El comunicat, que compta amb el suport dels Presidents i de la

Presidenta de totes les cambres catalanes -exceptuant la de

Tarragona, que no s'ha adherit al comunicat perquè el seu comitè

executiu no s'ha pogut reunir per aprovar la decisió-, recorda que

"afrontar l’escenari de les sentències als presos polítics catalans

des d’un govern provisional podria derivar en una gran inestabilitat

política que afectaria de forma molt negativa l’economia de l’Estat,

situació del tot indesitjable a parer de les cambres".

Les cambres catalanes demanen a Sánchez que "formi govern immedi... about:reader?url=https://www.elnacional.cat/ca/politica/cambres-catal...
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ElPSOE i el PP s’embranquenenuna
guerrade retrets pel bloqueig polític
Els socialistes surten en bloc a defensar que Sánchez torni a intentar ser investit

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

L’estiu avança, els terminis per a
una investidura abans de la convo
catòria d’eleccions s’escurcen i no
sembla que s’hagi de moure res en
l’escenari polític, tret de l’intercan
vi de retrets entre els partits, ara
principalmententreelPSOEielPP,
i la duresa de les paraules que els
uns ielsaltres fanservirperacusar
se mútuament que no hi hagi go
vern.
La proposta del secretari general

del PP, Teodoro García Egea, que
Pedro Sánchez s’aparti i deixi pas a
un altre candidat o que el PSOE
s’abstingui en una investidura de
PabloCasado,haembrancatelsdos
principals partits en un intercanvi
de recriminacions sobre qui és el
responsabledelbloqueigpolític.
L’únicacosaquehaaconseguit el

númerodosdelPP,amblasevapro
posta que el president del Govern
en funcions faci un pas enrere, és
queelPSOEhagisortitenblocado
nar suport al seu líder i a dir al diri
gent popular que el candidat del
PSOE és i serà Pedro Sánchez. Ho
va dir ahir José Luis Ábalos, secre
tari d’organització del PSOE i mi
nistre de Foment en funcions, i ho
va corroborar Isabel Celaá, minis
tra d’Educació i portaveu del Go
vernespanyol.Peròtambéhovaas
segurar el president de Castellala
Manxa, Emiliano GarcíaPage, que
s’ha caracteritzat per no estar en
sintonia amb el secretari general
delPSOE.
La proposta del PP està “entre la

fantasiaieldeliri”,afirmaÁbalos;és
“un exemple de diletantisme” i
“una ocurrència”, diu Celaá; és una
idea “insultant”, a més de “diverti
da”, indica GarcíaPage. Tots ells
demanen responsabilitat al PPper
què “està bloquejant la governa
bilitat”d’Espanya.Ábalosvacoinci

dir amb GarcíaPage a recordar al
PP que ha de tenirmés responsabi
litat que altres partits, perquè “ha
passat per una situació similar a la
quearaviuelPSOE”.
“Resulta absurd que el PP es

plantegi això després dels antece
dents dels últims anys. Fins i tot
molta gent del PP pot riure i recar
golarsederiurequansentaquestes
declaracions de dirigents del seu
partit”,vadirGarcíaPage.Elpresi
dent castellanomanxec reclama al
PP que sigui “responsable i seriós,

L’important, assenyalaelbarósoci
alista, és que hi ha diferències pro
gramàtiquesentreelPSOEiPodem
que“nosón insalvables”.
Malgrat la reacció del PSOE, els

populars van insistir ahir en els
plantejaments de García Egea. No
es tracta que el PP cregui ferma
ment que alguna de les seves pro
postespugui tirarendavant,peròhi
insisteixen perquè consideren que
d’aquesta manera es treuen de so

bre lapressióqueelspreteniaposar
el PSOE, amb les constants apel∙la
cionsaabstenirseenunnou intent
d’investiduradeSánchez.
Segons fonts populars, les “solu

cions” es plantegen perquè fins
aleshores havien d’estar tot el dia
justificant la sevano abstenció i ex
plicant per què “és impossible” que
el PP ajudi a la investidura de
Sánchez, i més després del que ha
passat aNavarra, amb la investidu

rade la socialistaMaríaChivite.
Amb les fórmules plantejades

creuen que l’objectiu s’ha aconse
guit i ara el PSOE ha d’explicar per
quèno explora vies alternatives. La
pressió, segons creuen des del PP,
és ara on ha de ser, sobre el PSOE i
Sánchez, a qui consideren “l’únic
responsable” de la situació i que ha
de donar una sortida al seu “fracàs
personal”.
Aixíesvamanifestarnovamentel

vicesecretari de comunicació del
PP,PabloMontesinos,queconside

ra que “el problema és Sánchez,
com reconeix l’esquerra”, ja que ha
estat incapaç d’arribar a acords. Si
aixòesmanté,elPPfaunapregunta
aSánchez:“S’abstindriaperquègo
vernésCasado?”.
La portaveu popular al Congrés,

CayetanaÁlvarezdeToledo, també
vasermoltexplícitaenelrebuigdel
president dient que el PP només
s’abstindrà“siSánchezdeixadeser
Sánchez”. No creu que l’opció d’un
candidat alternatiu de consens si
guipossibleperquè“Sáncheznovol
ferunpasenrere”.
Fins i tot el president de Galícia,

Alberto Núñez Feijóo, va carregar
contra Sánchez, a qui va dir que
“Espanya té prou frivolitat política
per centrarnos en el que és impor
tant”. No va rebutjar la possibilitat
d’una investidura de Casado amb
l’abstenció del PSOE i va recordar
als socialistes que el 2016 Sánchez
vapactarambCsivademanaralPP
que s’abstingués. Per això, i ja que
no ha aconseguit acords aquests
tresmesos,“éspercomençaradiral
presidentquesinoesveuambforça
per obtenir la confiança (del Con
grés), l’hidiguial capde l’Estat i ens
estalviïlesfrivolitatsenquèestàim
mersa lapolíticaespanyola”.
En ple intercanvi de retrets,

Sánchez –que avui serà rebut pel
Rei al palau deMarivent– va conti
nuar amb els seus contactes amb
grups socials per preparar una hi
potètica nova investidura. Ahir va
escoltar associacions que lluiten
per l’educació i contra la despobla
ció i ladesigualtat social.c

Política
La legislatura, en joc

DANI DUCH

Pedro Sánchez dirigintse ahir a una de les reunions amb col∙lectius socials aMadrid

EL CONSELL DEL L ÍDER GALLEC

Feijóo reclama al
president que “estalviï
frivolitats” i digui si
és capaç de continuar

ELS CONTACTES PROSSEGUEIXEN

Sánchez escolta
grups que lluiten per
l’educació i contra
la desigualtat social

Les cambres catalanes demanen govern
]Mentre Pedro Sánchez
continua els seus contactes
amb col∙lectiu socials per
preparar un programa que li
permeti obtenir suports per
afrontar amb èxit un nou
intent d’investidura, les cam
bres de comerç catalanes van
instar ahir el líder socialista
a formar govern “immedia
tament” perquè el país pugui
afrontar “de manera clara”
els reptes polítics i econò
mics futurs, com la sentència
dels líders independentistes
presos. En un comunicat

conjunt, les cambres consi
deren que posposar la for
mació de l’executiu o repetir
les eleccions serien alternati
ves “greument perjudicials”,
motiu pel qual demanen a
Sánchez que se sotmeti a una
nova investidura, ja que “pot
disposar de prou suports”.
En aquest sentit, assenyalen
que el suport dels partits
catalans “haurà d’implicar
un debat renovat” entre
l’Estat i la Generalitat “enfo
cat a solucionar el conflicte
polític actual”. Segons

aquestes entitats, afrontar
les sentències dels presos
des d’un executiu en funci
ons “podria derivar en una
gran inestabilitat política
que afectaria molt negativa
ment l’economia de l’Estat”.
El document va ser subscrit
per 12 de les
13 cambres de comerç de
Catalunya, encapçalades per
la de Barcelona. No ho va fer
la de Tarragona, el comitè
executiu de la qual no es va
reunir per abordar la seva
adhesió al missatge.

pels antecedents”, després que el
PSOEprengués “la decisió traumà
tica”d’abstenirse en la investidura
deMarianoRajoy.
De tota manera, GarcíaPage

confia que es pugui arribar a un
acord que eviti tornar a les urnes,
perquè,segonselseuparer,“només
servirien per decidir quin pes tin
dria Podem” i “convocar eleccions
persaberquincàrrec iquinabutaca
ocupa Iglesias és inconcebible”.

LA PETICIÓ D’UN PAS ENRERE

Elssocialistesveuenen
elspopulars “fantasia”,
“deliri”, “ocurrència”
i “diletantisme”
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Hi va haver un temps, no gens
llunyà, en què es van succeir els
projectes per al Bages d’infraes-
tructures de transport que, suma-
des, haurien suposat una autènti-
ca transformació en les comuni-
cacions d’aquest territori. Propos-
tes, totes impulsades per la Gene-
ralitat, que no van ser simples
idees llançades al vent en conver-
ses informals, sinó que totes han
tingut estudis o projectes plausi-
bles i, fins i tot, presentacions ofi-
cials. Totes situades ja en aquest
segle XXI, tot just la dècada pas-
sada, i que, si s’haguessin com-
plert els terminis que es van anun-
ciar quan es van presentar, majo-
ritàriament ja haurien d’estar exe-
cutats. Però, ara com ara, tots dor-
men en un calaix. 

Si aquells projectes s’haguessin
fet realitat, ara tindríem una auto-
via des de Manresa fins a les por-
tes de Monistrol (desdoblament
de la C-55); una nova línia de tren
que creuaria d’est a oest la comar-
ca i ens connectaria directament
amb Lleida i Girona (passant tam-
bé per Igualada); una xarxa de
tramvies que des del centre de

Manresa enllaçaria cap als muni-
cipis del seu cinturó per on passa
la línia mercaderies de Ferrocar-
rils de la Generalitat (tren-tram) i,
fins i tot, un petit aeroport (el que
es va plantejar a Fonollosa). Poc
més d’una dècada després, tot ha
quedat en el paper. I pel que sem-
bla, en paper mullat. La crisi eco-
nòmica, els canvis de Govern i la
falta de voluntats s’ho ha empor-
tat tot. 

El penúltim capítol d’aquest se-
rial de projectes enterrats ha estat
el del desdoblament de la C-55.
Ara fa dues setmanes, el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Isi-
dre Gavín, va deixar clar en una
trobada a la Cambra de Manresa
amb empresaris (i malgrat la seva
insistència) que el projecte per
transformar en autovia el tram
sud d’aquesta carretera molt difí-
cilment es portarà a terme mai.
Gavín, tal com va explicar Regió7
(vegeu edició del 30 de juliol) va
argumentar que l’objectiu de la
Generalitat és que en un horitzó
de dos anys sigui una realitat
l’aplicació d’una taxa general per
als conductors (el que tècnica-
ment es denomina vinyeta), que
automàticament hauria de com-
portar l’eliminació de tots els peat-
ges. Com que aquest tram sud de
la C-55 conviu, parcialment, amb
una autopista, el departament de

Territori, segons va exposar el se-
cretari d’Infraestructures i Mobi-
litat, considera que la comarca ja
disposaria d’una via ràpida (la C-
16) gratuïta, i que per això deixaria
de tenir sentit el desdoblament,
malgrat que totes dues vies oferei-
xen connectivitats diferents.

D’aquesta manera, pràctica-
ment es tancava la porta a una de

les grans demandes d’aquest ter-
ritori, que fins i tot disposa d’un
projecte executiu redactat i que va
suposar un cost de més de dos mi-
lions d’euros. Si s’hagués materia-
litzat, la C-55 seria ara una autovia
de dos carrils en cada sentit des de
la variant de Manresa fins just
passat el túnel de Bogunyà, amb
una quarta part del traçat total-
ment nou (a la resta es preveia
desdoblament). 

En concret, el projecte (amb un
estudi previ del 2007 i un executiu
adjudicat el 2011) abastava un re-
corregut d’uns 10 quilòmetres,
que van des de la part final de la
baixada de Sant Pau (on acaba la
variant de Manresa ara ja desdo-
blada) fins a la connexió amb l’au-
topista C-16, a Castellbell.  

De nord a sud, s’iniciava des-
prés d’aquesta variant de Manresa
ja desdoblada. En aquesta conti-
nuació es preveia la primera in-
tervenció de gran envergadura: la
construcció d’un nou viaducte so-
bre el Cardener després de l’accés
sud de Manresa, d’una longitud
de 180 metres i que es construiria
(per la banda dreta) en paral·lel al
que ja hi ha. De manera que el nou
serviria per als dos carrils en sentit
Barcelona, i l’actual per als de sen-
tit Manresa. A partir d’aquí la car-
retera seguiria la traça l’actual,
afegint-hi la nova plataforma per

desdoblar-la i amb noves conne-
xions com per exemple la que en-
llaçaria amb la carretera de la
Renfe, fins a arribar al sector situat
després del nucli dels Comtals i de
la benzinera Sant Jordi. 

És des d’aquest punt –en con-
cret, de davant de l’enllaç amb el
polígon industrial Els Torrents–
on el projecte dibuixava el canvi
més substancial en aquest tram
sud de l’eix del Llobregat amb
l’obertura d’un nou traçat. La
nova autovia marxaria cap a l’altre
costat del riu Cardener, passant
pel bell mig del camp de golf La
Roqueta, amb un recorregut –pel
sector de Can Font– més recte que
l’actual per esquivar el nucli urbà
de Castellgalí, ja que és el sector
més complicat perquè la traça ac-
tual passa per trama urbana.

Aquest traçat tornaria a creuar
el riu per una zona mediambien-
talment molt sensible, ja que es
tracta de l’aiguabarreig del Carde-
ner i el Llobregat, per tornar a
coincidir amb el recorregut actual
a l’inici de la recta de Castellgalí a
Sant Vicenç, i des d’aquí seguiria
plenament el recorregut existent
i es desdoblaria. El tram nou cons-
taria de dos viaductes dobles,
d’uns 450 metres de longitud el
que passaria pel sector del golf i
d’uns 700 el de la confluència del
Cardener i el Llobregat.

INFRAESTRUCTURES EN L’OBLIT Repassem els grans projectes viaris i ferroviaris que s’han posat sobre el plànol de la comarca del Bages i que
han acabat oblidats, sense que ara mateix hi hagi cap previsió que es facin realitat

DAVID BRICOLLÉ

Traçat de la C-55 al seu pas per Castellgalí, un tram que, si s’hagués executat el desdoblament projectat, hauria canviat completament el seu lloc de pas

Regió7DIJOUS, 15 D’AGOST DEL 20192

TEMA DEL DIA

David Bricollé
MANRESA

INFORME

Un temps de vaques
grasses i de tripartit
al Govern 

 El serial de grans projec-
tes que es van dibuixar per a
la comarca del Bages van
sorgir majoritàriament en
un temps d’economia dispa-
rada i de Govern tripartit
(PSC, ERC i ICVC) a la Gene-
ralitat (2003-2010). De tots
aquells que es van planificar
en aquest període, només
n’hi ha dos d’aquella enver-
gadura que avui siguin una
realitat, i només un és de
l’àmbit de les comunica-
cions: l’eix Diagonal. L’altre,
la presó de Lledoners. 

El Bages projectat que ha quedat al calaix
El desdoblament de la C-55 és l’última gran infraestructura de comunicació enterrada de les anunciades la dècada passada



Entre els diversos caramels que
durant la dècada passada la Ge-
neralitat va posar a la boca dels
bagencs, sens dubte un dels més
dolços i ben embolcallats va ser
l’eix ferroviari transversal. Una lí-
nia de ferrocarril mig d’alta velo-
citat que havia d’imitar la traça de
l’eix Transversal carretera. 

Dolç, sobretot perquè suposa-
va una infraestructura totalment
nova i que trencava els tradicio-
nals esquemes radials que apun-
ten sempre cap a Barcelona. Ben
embolcallat, perquè se’n va fer
una presentació de gran volada,
amb els pesos pesants del Govern
tripartit, començant per qui en
aquells moments n’era el presi-
dent, Pasqual Maragall.

En concret, va ser el 22 de juliol
del 2005 quan es va fer la posada
de llarg d’aquest projecte, amb
tota la solemnitat, en un acte al
Palau de Pedralbes. El que es va
presentar llavors van ser els pri-
mers estudis d’un eix ferroviari
transversal que, seguint el model
de la carretera, connectés d’est a
oest el territori i que passava de
ple per la Catalunya Central. 

D’aquell projecte,  una de les
grans apostes del Govern tripartit,
el que en queda a hores d’ara és
un Pla Director Urbanístic que es
va aprovar cinc anys més tard (el
gener del 2010), que establia les
reserves de sòl necessàries per a

la seva construcció, en espera que
se’n redactés el projecte executiu.
Aquest projecte constructiu no ha
arribat mai, el somni ferroviari
està congelat, però el que sí que es
manté encara és l’afectació urba-
nística d’aquell pla director, que
els municipis per on es preveia
que passés han de respectar i tenir
present en els seus planejaments.
I que, si no hi ha cap moviment
per part de la Generalitat, hauria
de seguir tenint vigència encara 7
anys més. 

La idea de l’eix ferroviari trans-
versal era fer realitat un tren gai-
rebé d’alta velocitat tant per a pas-
satgers com per a mercaderies,
que podria circular entre 160 i 250
km/h en el primer cas, i entre 100
i 120 km/h en el segon. Una línia
ferroviària que posava en relació
ciutats com Lleida, Mollerussa,
Tàrrega, Cervera, Igualada, Man-
resa, Vic i l’aeroport de Girona, en
un traçat de 360 quilòmetres de
longitud.

Quan se’n van presentar els pri-
mers estudis el 2005, aquesta fer-
rocarril transversal portava de
bracet per a Manresa un benefici
afegit. Es dibuixava una nova con-
nexió –amb ample de via euro-
pea– des de la capital del Bages
fins a Martorell, que es presentava
com la que seria l’anhelada porta
d’accés ràpid cap a Barcelona.
Aquest ramal, però, ja va saltar de
la planificació tres anys després,
quan se’n va fer una primera apro-
vació del Pla Director Urbanístic.
Aquella connexió es va desplaçar
de Manresa cap a Igualada.

El càlcul era que amb la posada
en servei de l’eix ferroviari trans-
versal Manresa quedaria a 40 mi-
nuts de trajecte de Girona, i a 50
de Lleida. Per posar en marxa
aquell tren es va calcular una in-
versió de 6.500 milions d’euros (18
milions per quilòmetre de via
construït). La previsió en el mo-
ment de la presentació era que el
nou tren transversal havia d’estar
en funcionament el 2020, tot i que
la voluntat era que alguns trams

es poguessin obrir abans. Aquella
proposta ferroviària està congela-
da, sense document executiu
(però sí amb un pla urbanístic vi-
gent), guardat en un calaix, i l’ac-
tual secretari general de Mobilitat,
Ricard Font, afirmava en una en-
trevista a aquest diari el febrer del
2012 que era un projecte «massa
gran» i, en conseqüència, paralit-
zat sine die, que és com continua.

Terrenys afectats
Segons constava al Pla Director
Urbanístic per a la Concreció i De-
limitació de la Reserva de Sòl per
a l’Establiment de l’Eix Transver-
sal Ferroviari (que es va publicar
al Diari Oficial de la Generalitat el
27 de gener del 2010), la seva vi-
gència «és indefinida i es mantin-
drà mentre no se n’hagi aprovat el
projecte constructiu». En el punt
següent afegia que aquest Pla Di-
rector «podrà ser revisat en el su-
pòsit que, per part de l’adminis-
tració competent en matèria d’in-
fraestructures ferroviàries, s’adop-
tin nous criteris sobre el traçat de

la infraestructura», i que, «en tot
cas, el PDU haurà de ser objecte
de revisió si la infraestructura fer-
roviària a la qual es vincula no dis-
posa de projecte constructiu al fi-
nal del termini de previsió tempo-
ral de les determinacions del Pla
d’Infraestructures del Transport
de Catalunya, previst per al 2026».
Serà en aquella data quan el Go-
vern s’haurà de plantejar (si no ho
ha fet abans) què fa amb aquest
pla director. Perquè deixés de te-
nir efecte cal un acte explícit de
derogació.

Aquest pla afecta un total de 9
comarques i 57 municipis.
D’aquests, 20 són de l’àrea de Re-
gió7. En concret, Avinyó, Caste-
llfollit del Boix, Manresa, Sallent,
Sant Fruitós i Sant Salvador de
Guardiola (Bages); Santa Maria
d’Oló (Moianès); Argençola, Cas-
tellolí, els Hostalets de Pierola,
Igualada, Jorba, Montmaneu,
Òdena, Piera i Rubió (Anoia); i
Abrera, Esparreguera, Martorell i
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llo-
bregat).

D. B. MANRESA

El tren més ambiciós
situava Manresa a 
40 minuts de Girona
i a 50 de Lleida
L’eix ferroviari transversal, presentat el 2005
pel llavors president de la Generalitat, Pasqual
Maragall, havia de passar per Igualada i Vic

ARXIU/E. B.

El llavors conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, en la presentació del primer projecte, el 2005

El primer estudi preveia que des
de Manresa sortís un nou ramal
cap a Martorell que hauria estat
l’accés ràpid a Barcelona

El 2012, el llavors secretari de
Mobilitat, Ricard Font, afirmava
que «era un projecte massa
gran» i quedava paralitzat

El ferrocarril transversal havia
de suposar una nova perspectiva
per a la connexió ferroviària del
Bages cap a d’altres territoris, però
encara hi va haver a final de la dè-
cada passada un altre projecte
amb el tren com a protagonista
que havia de comportar una
transformació de les connexions
entre Manresa i part de la seva co-
nurbació. 

En concret, es tractava del
tramvia (o tren-tram) que el no-
vembre del 2009 va presentar a la
capital del Bages qui llavors era el
secretari de Mobilitat del Tripar-
tit, Manel Nadal.  El projecte plan-
tejava que, per una banda, con-
nectés la xarxa de FGC amb el tren

de la Renfe de Manresa, recupe-
rant l’antic traçat pel centre de la
ciutat; i, per l’altra, que enllacés la
capital del Bages amb els nuclis de
Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i
Súria.  

El tren-tram era un sistema que
es presentava com a pioner a Ca-
talunya i que, segons va destacar
en aquella presentació Manel Na-
dal, havia de servir de model per
a les comarques de Girona, Lleida
i Camp de Tarragona, que l’im-
plantarien en el futur. Del tramvia
del Bages no se n’ha tornat a par-
lar, però tot just fa una setmana el
Govern va anunciar la licitació
dels estudis per implantar el tren-
tram al Camp de Tarragona.

La proposta, que en aquell mo-

ment s’estimava que tindria un
cost de més de 105 milions d’eu-
ros i que es podria fer realitat
abans del 2016, consistia a trans-
formar prop de 25 quilòmetres de
la via ja existent dels actuals ra-
mals de mercaderies de la línia de
FGC entre Manresa, Súria i Sallent
per adequar-los al transport de
viatgers. A més, s’havien de cons-
truir 9,4 km de nous trams de via
per donar servei al nucli urbà de
Manresa, Súria i Sallent, així com
per allargar la línia des del Nou
Congost fins a Sant Joan i arribar
als polígons industrials de la zona. 

Seguint les previsions de l’estu-
di presentat fa deu anys, aquelles
noves línies de transport públic
havien de constar d’un total de  25

parades, tres de les quals actua-
ven d’intercanviador entre FGC  i
Renfe. A banda de l’adequació de
les línies ja existents, es projectava
crear tres noves línies de tren-
tram, dues d’interurbanes que
havien d’enllaçar Sant Joan de Vi-
latorrada amb Súria i Sallent (pas-
sant sempre per Manresa), i una
altra d’urbana per atendre la de-
manda local a Manresa. 

El traçat tramviari per l’interior
de Manresa es projectava amb un
total de 4,8 quilòmetres que con-
nectarien l’estació actual de Man-
resa Alta dels FGC (a l’estació de
busos) amb la línia de Manresa-
Barcelona de la Renfe i seria pràc-
ticament calcat a la traça històrica
que tenia el ferrocarril.

D. B. MANRESA

Manresa havia de tenir un tramvia que
travessava la ciutat i seria un model a seguir
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Dues propostes 
per a un aeroport
de vols corporatius

 Fins i tot aeroport, hauria
tingut el Bages, si hagués
prosperat una de les propos-
tes que la Generalitat va po-
sar fermament damunt la
taula el 2005. En concret, es
plantejava ubicar-lo a les fin-
ques de Jaumandreu, i poste-
riorment hi va haver una se-
gona opció als anomenats
plans de la Gabriela. Havia de
ser un aeroport de vols cor-
poratius, amb una pista d’1,5
quilòmetres de llargada, am-
pliable fins a 2,5, i 30 metres
d’amplada. Ajuntament i ciu-
tadania el van rebutjar.
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La imatge FOTOGRAFIA D’ERIC GAILLARD/REUTERS

Putin en helicòpter a la platja, però la vida continua
 El president francès, Emmanuel Macron, va rebre ahir al castell de Bregançon el seu homòleg rus, Vladimir Putin, que hi va arribar en l’helicòpter oficial
que apareix al fons. A primera fila, la gent de vacances continua banyant-se o abraçant-se aliena a la cimera, com un dia qualsevol.

L’estirabot

MATTEO SALVINI
MINISTRE D’INTERIOR D’ITÀLIA

«Entre els migrants
hi ha menors que
no són menors i
malalts que no es-
tan malalts. Som
bons cristians,

però no tontos». Un bon cristià
que fa el contrari que Jesucrist.

Jo no hi entenc, de futbol, ho
confesso. No us sabria dir si
el jugador fa de mitja punta,

si és un interior o el situen per
davant de no sé qui per poder
fer no sé què i deixar espais lliu-
res perquè el del costat tingui
més gol. Jo em vaig quedar amb
allò de porter, defensa, mitja i
davantera. Tampoc no sabria di-
ferenciar la tàctica de tal o tal al-
tre equip. En aquest cas em vaig
quedar en el punt que cal fer
més gols que el contrari. Però
m’agrada veure’l. Abans més
que ara. I de tant en tant. Vaja,

que no soc dels qui planifiquen
la seva agenda en funció de si hi
ha un determinat partit de fut-
bol. I només acostumo a veure,
si és que ho faig, els partits del
Barça i algun de la Champions
d’aquells que es preveuen més
que interessants encara que no
jugui el Barça. De l’últim Mun-
dial reconec que em vaig mirar
alguna semifinal i la final. És tot
un món, això del futbol, què us
he de dir. També ho és tota la in-
formació que genera. Per exem-
ple, ens hem passat tot l’estiu
amb el culebróNeymar –que en-

cara dura, pesats!–, però tinc la
sensació que de la missa no en
sabem ni la meitat. O sigui, que
no sabem què s’està coent ni per
què, tot i les portades i pàgines
que s’han escrit sobre el tema,
que en són moltes, moltíssimes.
En determinats mitjans, però,
insisteixen que el jugador és ne-
cessari, que Messi s’acabarà
apagant i que fa falta més xispa
al davant oimés després de la
derrota a Bilbao. O sigui, que ja
ens estan preparant per si torna.
És bo, el paio, però què voleu
que us digui, és un presumit mal

criat. Ja s’ho faran. Més coses.
Com ja us he dit, jo no hi entenc,
de futbol, però la sensació que
m’ha transmès la informació es-
portiva que he consumit aquest
estiu és que el Barça aquesta
temporada ho brodaria, que
l’Espanyol arrasaria i que el Ma-
drid, en canvi, tornaria a ser
aquell equip desdibuixat de la

temporada passada. Tot això so-
bre la base dels fixatges que han
fet els equips i també sobre la
base dels no fixatges. Us heu
adonat que sovint es parla més
d’això, dels no fixatges o dels
que haurien pogut ser, que no
pas del que s’han fet. Però va i
resulta que després del primer
partit de la Lliga, res de res de tot
això. Valverde ja torna a ser
qüestionat, si és que ho ha dei-
xat d’estar mai –jo no sé com
aguanta, l’home... bé, sí que ho
sé–, Gallego ja veurem si acaba-
rà la temporada i Zidane deu
haver dormit pla després d’ha-
ver dedicat una botifarra a tots
els qui l’han criticat els últims
dies. Res no és el que sembla,
també en el futbol. I això només
ha començat.
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Fil per randa

President no,
presidenta

Al paper de carta postal de
la Cambra de Comerç de

Manresa surt perfectament
identificada Sílvia Gratacòs com a
presidenta d’aquesta corporació.
L’empresària i exregidora va
agafar el relleu de Pere Casals
després de deu anys al càrrec, i
així va esdevenir la primera dona
presidenta de la Cambra de
Manresa i, a més, dirigint
l'organisme amb màxima
presència femenina de la seva
història, 12 dones dels 39
integrants del ple. Malgrat això,
encara hi ha algun sobre
corporatiu en què diu «President»
i no «Presidenta». Segurament
per aprofitar recursos.



Comença la lliga de futbol i
Valverde ja és qüestionat,
Gallego ves a saber si acabarà 
la temporada i Zidane dorm pla

Millor
preu
del

mercatCarrer Nou, 31
08241 MANRESA
T. 93 872 75 71
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Els usuaris de la C-16 perden el
descompte si no tenen Via T o
Satelise
Aquells que vulguin pagar amb targeta o en efectiu hauran d'abonar el preu
sencer del peatge

Peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet | ACN

Des d'aquest dilluns, els usuaris de la C-16 han perdut el descompte del 45% que s'aplicava des
de feia 20 anys en el preu del peatge - de dilluns a divendres i a totes hores-. Només el
mantenen aquells que tinguin l'aplicació gratuïta per a mòbils anomenada Satelise, o el sistema Via
T. La C-16 era l'única autopista a Catalunya on encara no calia aquest requisit per poder accedir
a una part dels descomptes. El canvi que s'ha fet efectiu aquest dilluns està ajornat des del 2017
gràcies a la pressió dels agents del territori. De fet, a finals de juliol, sense èxit, tant la Cambra de
Comerç com el Consell Comarcal van intentar posposar la mesura una vegada més i mantenir les
bonificacions per aquells que paguen amb targeta o en efectiu. Segons dades del Govern, el
62% dels vehicles que utilitzen aquest peatge ja tenien algun d'aquests dos sistemes.

La nova mesura que ha implantat el Departament de Territori en la via que gestiona Autema, la
concessionària, tindrà incidència en el 28% dels usuaris globals de la carretera que encara no
utilitzen els anomenats sistemes de pagament dinàmic (Via T i Satelise). Segons dades del propi
departament, només un 6% dels usuaris paguen en efectiu. La resta, un 32%, ho fan amb
targeta. 
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Territori ha estudiat els casos en què es paga amb targeta i s'ha determinat que almenys la
meitat d'aquests usuaris fan deu viatges al mes, com a mínim. Per tant, aquests vehicles podrien
beneficiar-se si paguessin a través de Via T o Satelise. Per fer-los saber aquesta possibilitat,
durant aquest estiu s'ha contactat per telèfon amb ells de forma personalitzada en una campanya
informativa. A més, el pagament dinàmic dona accés a altres descomptes com el 30% addicional
per a vehicles ECO, el 100% per a elèctrics o el 40% pels vehicles d'alta ocupació, per exemple. 

Durant els primers vuit mesos d'aquest any - incloent el juliol i l'agost, mesos en què
habitualment hi ha menys trànsit degut als períodes de vacances-, hi ha hagut un increment de
l'1,6% en els pagaments amb Via T i del 21,25% amb l'aplicació Satelise. La previsió és que els
usuaris d'aquest tipus de pagaments augmentin en els propers mesos. 

A tall d'exemple, el preu del peatge del tram Terrassa-Sant Vicenç de Castellet en hora punta els
dies laborables és de 4,02 euros pels que paguen amb targeta o efectiu i de 2,21 euros pels que
utilitzin Via T i Satelise. 

Des del territori, al juliol es van alçar veus en contra la mesura imposada en què es lamentava la
poca informació i "el poc marge d'actuació", ja que la mesura s'havia anunciat a mig estiu. Un fet
que els empresaris del territori van lamentar, ja que consideraven que és un "impediment" més
per tal que la gent utilitzi aquesta via enlloc de la C-55, que actualment presenta importants
problemes de mobilitat degut a les mesures que s'han aplicat per reduir-ne l'accidentalitat.
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