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Es triplica el servei d’autobusos per les
interrupcions de Renfe
Es reforça el servei d’autobusos entre Sitges i Barcelona amb
50 viatges diaris més, el que representa més de 2500 places
addicionals.

Autobús de la flota Monbus
L'empresa concessionària del servei d'autobús
entre la comarca del Garraf i Barcelona (MONBUS) triplicarà les línies de connexió amb la ciutat
comptal. D'aquesta manera, es pretén donar resposta a l'increment dels viatgers que hi ha hagut amb
motiu de la interrupció del servei de rodalies de
RENFE per les obres a l'entorn de l'estació de
Sants. Aquesta solució arriba després que el Gremi
d'Hostaleria de Sitges transmetés la preocupació
del sector a la Direcció General de Turisme donat
que l'agost és un dels mesos que la Vila rep més
visitants.
En total, s'amplien d'una a tres les línies de bus
entre el Garraf i Barcelona, el que representa 50
viatges més diaris i unes 2.500 places. Una línia
sortirà de Roquetes (Sant Pere de Ribes), pararà a
Sitges i anirà directe a Barcelona. La segona, sortirà de Vilanova i la Geltrú i connectarà directament

L'increment del servei d’autobús és el resultat d'una alta
demanda amb motiu de la interrupció del servei de rodalies
de RENFE.

amb la capital catalana. I per últim, es
manté la tercera línia que uneix Vilanova
i Barcelona aturant-se a Sitges, l'Aeroport
i Bellvitge fins a Ronda Universitat. Pel
que fa als horaris, es mantenen els habituals.
Des del passat 4 d'agost, les obres de
cobertura de les vies dels entorns de l'estació de Sants afecten diverses línies de
rodalies de RENFE, concretament als
trams L'Hospitalet-Barcelona Sants i
Bellvitge-Barcelona Sants. L'obra de gran
envergadura s'ha programat durant el mes
d'agost per minimitzar els efectes sobre la
mobilitat de més de 150.000 usuaris diaris. La previsió és que el servei es restableixi a partir del 28 d'agost.
Una de les línies afectades és la R2 Sud
que uneix Sant Vicenç de Calders i Barcelona per
Vilanova i la Geltrú. Els usuaris d'aquesta línia disposen d'un tren cada 15 minuts però en cas de voler
arribar a Barcelona cal fer transbordament a l'estació de Bellvitge. D'allà cal dirigir-se a la parada de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de
Gornal, que es troba a 300 metres de l'estació de
tren. El ferrocarril arriba fins a Plaça Espanya on es
pot enllaçar amb les línies L1 i L3 de Metro, aquesta darrera amb parada a Sants Estació.
Les persones interessades en el trajecte AeroportSitges, compten amb un tren des de l'Aeroport fins
el Prat de Llobregat, on s'ha de fer un transbordament en direcció Sitges. En aquest cas, s'ha establert un servei llançadora amb trens que connecten
l'Aeroport i el Prat de Llobregat.
Per minimitzar l'afectació i garantir la optimització del temps dels usuaris, Renfe ofereix diferents

mitjans informatius. Més enllà del servei de megafonia a trens i estacions, s'ha incorporat un equip
d'informadors a les estacions del nucli de
Barcelona. D'altra banda, s'han editat 550.000 díptics, 227.500 fulletons horaris, 4.600 cartells que es
troben en els diferents trens i estacions, 1.000 adhesius de torns i 2.270 murals d'horaris. Els usuaris
també poden informar-se a través de la pàgina web
www.rodaliesdecatalunya.cat, al telèfon gratuït 900
41 00 41, per twitter @rodalies o registrant-se al
servei SMS de Renfe.

Renfe amplia els punts d’informació

La Comissió posa a la venda més de 3.000 programes
Una de les novetats enguany és el canvi d'hora de l'ofici que s'avança mitja hora. També es representa per primera vegada el
martiri de Sant Bartomeu.

Imatge de Sant Bartomeu durant l’ofici 2010
La Comissió de Festa Major i Santa Tecla presentarà el programa oficial el 16 d’agost a les 20.00
hores al Palau Maricel. En total s’han editat 3.000
exemplars que es podran adquirir al preu de 3 euros
a l’Oficina de Turisme de la Plaça Eduard
Maristany; al Cap de la Vila els dies 17, 18 i 19, i
també als quioscos de Sitges. També es distribuiran
de forma gratuïta 8.000 programes de mà.
Una de les novetats més destacades és l'avançament en mitja hora de la Missa d'Ofici, que començarà a les 10.30 hores i no a les 11.00 com venia

sent habitual. Però la Festa
Major 2011 guarda altres
incògnites com la presentació, el dia 21 d’agost, del
Drac remodelat i d'un nou
cabeçut. A només uns dies
de l'inici de la Festa també
es comencen a desvetllar
algunes de les propostes
lúdiques complementàries
als dos dies que aglomeren
els actes tradicionals.
La Festa Major donarà el
tret de sortida el 20 d'agost
a dos quarts d'onze de la nit
amb la tradicional lectura
del pregó. Per segon any
consecutiu l'acte tindrà lloc
a la plaça de l'Ajuntament,
a càrrec de Loreto Almirall
i Malivern. Tot seguit, comencen els actes lúdics
amb el concert gratuït de Gertrudis. El grup, de
reconeguda trajectòria, animarà l'ambient com és
habitual amb rumba catalana i amb cançons del seu
darrer treball "Tripolar". Compartint escenari amb
Gertrudis, els locals “Veneno en la piel” que versionen cançons conegudes del pop espanyol dels 80 i
els 90. El grup és conegut a Sitges per les seves
actuacions a La Cava del Retiro.
L'endemà, continua la música, a les 21.00 hores
amb la “Festa Sonora”, al Passeig de la Ribera. La

nit comptarà amb les actuacions de l'Associació de
Discjòqueis de Sitges i altres grups com D.A.R.E,
Ice Cream i Wow & Flute. A la mateixa hora, l'auditori de l'Hotel Melià Sitges acollirà el concert de
Manel, que organitza Sala Vors amb la col·laboració de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.
Manel porta a Sitges el seu nou disc "10 milles per
veure una bona armadura", que s'ha convertit en un
dels més adquirits a l'Estat Espanyol amb 10.000
còpies venudes.
El mateix dia 21, continuen les propostes culturals amb la representació del "Retaule de Sant
Bartomeu". La Gent de Teatre de Sitges escenificarà el martiri de l'apòstol a les 23.00 hores a
l'Església Parroquial.
El dilluns 22 serà el torn del grup Retrio, que
interpretarà versions de les tonades que acompanyen a Sant Bartomeu a ritme de jazz. Serà a les
20.00 hores a l'Hort de Can Falç.
La música continuarà el dia 23 de la mà de les
orquestres Leyenda i Glamour Band un cop finalitzi el castell de focs.
La nit del 24, a partir de les 23.00 hores al
Passeig de la Ribera, se celebrarà el Gran Ball de
Festa Major amb les actuacions de les orquestres
Metropol i Tàndem.
Finalment, per als que encara tinguin més ganes
de música i festa, el dia 25 a les 22.00 hores, la
plaça de La Fragata acollirà el concert de l'orquestra Selvatana, qui seguidament s'encarregarà de
posar ritme al ball de Sant Lli.

