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Alerta per la pèrdua de trens amb
el corredor mediterrani en marxa
TARRAGONA w La posada en
marxa, prevista per a mitjans de
desembre, del corredor mediter
rani desviarà el trànsit ferroviari
des de Tarragona cap a Vilaseca i
la nova estació nord de Cambrils.
La nova línia suposarà una pèr
dua de trens al Camp de Tarrago
na i el tancament de les estacions
urbanes del centre de Cambrils i
Salou, que només mantindrà
l’estació de Port Aventura. “Tar
ragona perdrà els 14 Euromed
diaris, que circularan per l’estació
del Camp, i la de Port Aventura
passarà dels 64 trens diaris en els
dos sentits a només 18 serveis”, va
destacar ahir Daniel Pi, portaveu
de l’Associació per la Promoció

del Transport Públic (PTP).
Aquesta entitat, amb la Platafor
ma per la Defensa d’un Ferro
carril Públic (PDF.Camp), ha
advertit que “els usuaris de les
estacions de Salou i Cambrils,
675.000 viatgers a l’any, no saben
què implica la posada en marxa
del corredor”, per tant han anun
ciat una campanya d’informació i
reclamen que no es desmunti la
línia ferroviària actual, com tam
bé han demanat els alcaldes de
Salou i Cambrils. Demanen, així
mateix, que es mantingui la infra
estructura per convertirla en una
línia de tren lleuger que connecti
aquestes poblacions amb la resta
del Camp de Tarragona. / S. Sans

La poda ja s’ha acabat, però a l’esquerra, a dalt de tot, hi continua enfilat un jardiner

La Rambla
i els arbres

L

a Rambla, abans de
la Rambla, era un es
pai residual amb la
muralla interior per
filant el costat Besòs i una con
centració d’edificis eclesiàs
tics just al davant. Ja no feia
honor al seu nom (ramla, que
en àrab significa sorral format
per la recollida d’aigües), ja
que el curs s’havia desviat a
quan Pere III va aixecar la se
gona i definitiva muralla gòti
ca. Tardarà uns quants segles
a recollir només passejants.
El 1584 el Consell de Cent
va encarregar una actuació
d’envergadura per terraple
nar l’espai; l’operació no va
aportar el resultat que es de
sitjava, atès que només set
anys més tard ordenava repe
tir aquesta mateixa actuació.
La mort, el 1702, del prevere
Josep Oriol, tan reverenciat
que va merèixer ser anomenat
“taumaturg de Barcelona”, va
ser homenatjada amb un mo
nument a l’altura de la seva
humilitat: una plantació orde
nada en quatre fileres de 180
àlbers blancs, un color que
evocava la puresa de qui serà
elevat als altars.

Davant el setge imposat a
Barcelona el 1705, el virrei
Francisco de Velasco no va te
nir cap altra ocurrència que
ordenar talar aquesta albere
da, un fet que va aixecar una
onada d’indignació ciutadana.
Per això l’any següent se’n va
emprendre una replantació
immediata, que va ser perfec

De totes
les plantacions,
la més efectiva
va ser finalment
la dels plàtans
cionada el 1710 mitjançant la
intercalació de més arbres de
la mateixa espècie.
El 1727, després de contras
tar que massa d’aquests es mo
rien, els van reemplaçar per
plàtans d’ombra. No va causar
l’efecte esperat.
Així doncs, quan el 1775 va
començar l’ambiciosa reali
neació combinada amb la cre
ació del passeig, es va consi
derar obligat arrencar tots els

arbres. I es va deixar ben pre
parat el terreny abans de plan
tar mil àlbers negres mascles. I
és que amb una parella de
bous es va llaurar la Rambla de
dalt a baix; en cas que hagués
existit la fotografia, hauria es
tat una imatge que mereixia
passar a la història.
Tres anys després es replan
taven els no pocs exemplars
que no havien arrelat. I, per
assegurar el resultat, es conti
nuava practicant el costum
d’aprofitar la sagnia d’animals
llançantla als escocells. Hau
ria estat més efectiu tenirne
cura i, sobretot, un reg cons
tant. Per aquest motiu, sospi
to, es va generar la dita popu
lar que els pares repetien al fill
desencaminat: “Et cries com
els arbres de la Rambla”.
El 1802 van intentar la di
versitat introduint freixes i ba
ladres, operació en què es va
insistir el 1832 i també el 1854,
a més d’afegirhi acàcies. El
resultat no va ser satisfactori. I
la solució va venir amb els plà
tans portats de la Devesa de
Girona. Corria el 1859. Per
sort, Cerdà va continuar
aquesta tria a l’Eixample, amb
un cada vuit metres.
Aquesta arbreda va contri
buir a l’èxit immediat de la
Rambla, l’únic carrer que
protegia així els passejants.
Aquest ritme visual coronat
per la cúpula verda és l’ele
ment que, sens dubte, afavo
reix la seva bellesa intensa.c

rer en un abocador. Els
escocells s’omplen de deixa
lles que alguns porters
incívics hi han tirat o fins i
tot escombrat; es multiplica
l’abandonament d’estris
voluminosos fora del dia
permès al barri; s’omplen
les papereres amb bosses
d’escombraries o no. Els que
remenen els contenidors
inunden l’entorn immediat
amb els residus que en
treuen i... no cal que conti
nuem. No em referia al
botellot i coses semblants,

Un llibre redescobreix la història de la plaça
Reial de Barcelona amb imatges inèdites
BARCELONA wLa plaça Reial és un
dels llocs icònics del barri Gòtic,
tot i que avui dia alguns barcelo
nins intenten evitarla. Va néixer
al solar del convent dels Caput
xins de Santa Madrona, enderro
cat el 1835 i on abans hi va haver
un bordell medieval. Era l’únic
prostíbul on aleshores es podia
exercir la prostitució legalment a
la ciutat i es coneixia també com
el carrer del Bordell. És una de les
anècdotes que recull el llibre
Vida i miracles de la plaça Reial,
que repassa l’evolució d’aquest
lloc emblemàtic des dels inicis

fins a l’actualitat. L’obra, presen
tada ahir al bar Glacial de la pla
ça, inclou més d’un centenar de
fotografies d’arxius i de col∙lec
cions particulars acompanyades
de textos de l’escriptor i antropò
leg Xavier Theros. El llibre està
coeditat per l’Ajuntament, l’edi
torial Albertí, la Fundació Setba i
l’Associació d’Amics i Comer
ciants de la plaça Reial, que
aquest any compleix el seu 20è
aniversari. / Jesús Sancho
VEGEU ALGUNES DE LES FOTOGRAFIES
HISTÒRIQUES DE LA PLAÇA REIAL A
https://bit.ly/36kSQxB

FREDERIC BALLELL / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

L’Audiència reobre l’accident de Freginals en
veurehi indicis d’imprudència del conductor

Q UA D E R N BA RC E LO N Í
CADA VEGADA MÉS BRUTA
Barcelona està més bruta
que mai. I que consti que no
em refereixo a aquests dies,
en què la crema vandàlica
de contenidors –que només
ha beneficiat el sector dels
contraris– ofereix al centre
de l’Eixample un panorama
que obliga a dipositar les
escombraries a terra. Em
refereixo als últims anys. La
primera responsable
d’aquesta rèmora és una
mena de gent que no té cap
objecció a convertir el car

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA (AFB)

Dones i canalla van a buscar aigua a la plaça Reial, entre el 1920 i el 1930

sinó al paisatge que s’en
quista de manera preocu
pant en el dia a dia. Així
doncs, assenyalo que el
ciutadà porc i brut n’és el
primer responsable. Tot
seguit cal denunciar l’orga
nització del servei de reco
llida i, en el mateix grau de
corresponsabilitat, l’Ajunta
ment, per la seva tolerància i
ineficàcia. Un Eixample que
encaixa una enorme càrre
ga de centralitat no ha de
patir aquesta imatge insu
portable d’abandonament.

TARRAGONA wL’Audiència de
Tarragona ha ordenat reobrir
l’accident d’autobús de Freginals
(Montsià) on van morir 13 estu
diants d’Erasmus el 20 de març
del 2016. Els magistrats veuen
indicis “evidents” d’imprudència
greu en la “conducta” del con
ductor de l’autobús, partint de
les declaracions d’alguns dels
passatgers que van sobreviure al
sinistre i que van assegurar que
el xofer s’adormia al volant.
L’Audiència insta el jutjat núme
ro 3 d’Amposta, que ha arxivat el
cas fins a tres cops, a reobrirlo
altre cop per 13 delictes d’homi
cidi per imprudència i diversos
delictes de lesions. Segons la

declaració de 13 testimonis, tots
passatgers del bus sinistrat,
aquella matinada el conductor
va obrir la finestra per refrescar
se i anava fent batzegades i to
cant la línia rugosa del voral,
mentre feia esses. L’atestat dels
Mossos d’Esquadra també va
alertar de les frenades reiterades
i sobtades que va fer el conduc
tor abans del sinistre. L’accident
va tenir lloc quan el conductor
va perdre el control de l’autobús
en un tram pràcticament recte
de l’autopista AP7. L’home va
negar davant la jutgessa que
s’adormís o que aquella
matinada estigués especialment
cansat. / Esteve Giralt

