
EL CETA VISITA LA POBLA DE MASSALUCA 

El tren de la Pobla de Massaluca-Faió. 
Notes d'una historia recent 

Baldomer Roch 

El fet que al terrne de la 
Pobla de Massaluca es cons- 
truís una estació de RENFE, 
ben a prop del riu Matarranya, 
fou motivat perla posta en mar- 
xa de I'ernbassament de Riba- 
roja, doncs al pujar el nivel1 de 
les aigües s'inunda el poble de 
Faió i també la seva estació de 
ferrocarril. Aquestacircurnstan- 
cia ha fet que la Terra Alta 
tingui Iínia ferroviaria de la 
RENFE, únic cas en tota la 
nostracomarca. Els veinsde la 
Pobla. pero, no estan d'acord 
arnb el retol que penja a I'esta- 
ció del tren, FAIÓ-LA POBLA 
DE MASSALUCA (aquest dar- 
rer amb Iletres rnenudes). A mi 
ern do1 que amb els anys que 
tenim I'estació del tren al terme 
de la Pobla encara no s'haai 
aconseguit la titularitat per al AMIC pont del lerrocarril. avui desaparegut sota e s  aigues del Matarranya l 
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1 nostre poble, corn hauria de ser. Faió esta a 
1 I'Aragó i a la Pobla estern a Catalunya. 
l Al Faió antic I'estació del F.C. tenia rnolt 

renorn rnerces a I'intens trafic de carbó proce- 
dent de les mines de Mequinensa, d'on baixa- 
ven el carbó arnb llaguts fins Faió, on hi havia 
tres grans grues que traslladaven el lignit per 
descarregar-lo directarnent als vagons del tren. 
Cal constatar que als rnolls de Faió hi havia 
catorze o quinze vies i una rnaquina de tren 
aparcava els cornbois; d'allí en sortien uns 
dotze trens diaris amb destí a Barcelona, les 
cirnenteres de Garraf i Vallcarca, entre d'altres 
destinacions. L'activitat ferroviaria s'acaba de 
sobte quan les exigencies d'una rnajor agilitat 
del transport per carretera orienta carregar el 
carbó a peu de mina. Aquest fet motiva que la 
nova estació de la RENFE al terrne de la Pobla 
es construís arnb rnenors dimensions que I'an- 
terior de Faió. 

Jo, en Baldorner, conec prou bé aquest enre- 
nou de trens, estacions icarnionsal decursd'aques- 

tes darreres decades que té I'origen passat I'any 
1965, al construir-se la presa de I'ernbassament 
de Riba-roja. Per aquells ternps jo transportava 
fruits del carnp de la Pobla: oli, arnetlles, olives i 
ra'irn per cornpte d'un cornerciant del poble, en 
Mariano Ribera. Cada dia es carregaven bocois 
de vi, traginant-los fins I'estació de Faió per factu- 
rar-ho al seu desti. Al inundar-se I'estació de Faió 
ja feia ternps que es facturava el genere des de 
I'estació nova de la Pobla. 

Actualrnent per I'estació hi passen cornbois 
de rnercaderies, el Talgo (que passa de Ilarg) i 
tres trens cada dia d'anada i tres de tornada. Els 
horaris arnb parada a la Pobla-Faió són: Móra la 
Nova-Saragossa, a les 6,19 i a les 7,50 h. De 
Barcelona a Saragossa, a les 12,05 i a les 18,42 
h. i a Caspa les 20,09 h., i de Casp a Barcelona 
a les 7,51 h. De Saragossa a Barcelona un a les 
14,19 i I'altre a les 18,40 h. i el de Saragossa a 
Móra la Nova que passa a les 22,32 h. Tots 
aquests trens tenen parada per a I'accés dels 
passatgers. 

> 

Mina que f e a  d a la l  Falo-estacio nova de a RENFE 

I 
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