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N; aquest catbleg ni I'exposició no haurien estat pos- 
sibles sense la col~laboració de moltes entitats i per- 
sones, de les quals procedeixen les imatges i els 
objectes: 

Cambra de Comerg de Sant Feliu de Guíxcls 
Associació diAmics del Ferrocarril de les Comarques 
Gironines 
Arxiu Histbric. Ajuntament de Sant Feliu de Guímls 
Arxiu d'lrnatges de I'Aiuntament de Girona. 
Ajuntament de Santa Cristina 
Museu Etnolbgic de Llagostera 
Associació Filatelica i de Col~leccionisrne de SFG 
Arxiu Histbric de Girona 
Ignasi de Blas i Vila (i) 
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Ara fa cent anys, els vilatans de Sant Feliu de Guíxols 
sumaren esforcos per tal de poder dur a terme una 
obra en aquells temps magnífica, com era la cons- 
trucció i posada en funcionament d'una línia fhrria 
entre Sant Feliu, port natural de la província, i la capi- 
tal. Girona. 
te; circumst6ncies de la vida, el progrés, I'automo- 
ció, la construcció de noves vies de comunicació, 
feren que la Companyia del Ferrocarril de Via 
Estreta, que llavors liexplotava, decidís, I'any 1969, 
clausurar I'activitat que durant 77 anys fou element 
comú, dinamitzador de vida i lla5 d'unió entre els 
habitants dels pobles per on transcorria el seu 
recorregut. 
Avui, trenta anys despr6s de la seva desaparició i 
cent de la seva inauguraci6, el volem recordar de 
nou per tal que, una vegada m6s, el tren de Sant 
Feliu, ara sense el fum ni el xiulet que el caracterit- 
zaven, torni a ser /'element dinamitzador d'adivitats, 
vida i relació entre tots. 
En les pbgines que segueixen el lector podrb veure 
amb més detall tot el aue ha estat la seva vida i la 
seva desaparició, i fins i tot unes propostes de futur. 
El que sí que es pot constatar d'antuvi és que el tren 
ja torna a funcionar; la creaci6 del Consorci del Cen- 
tenari i aquest llibre en s6n una mostra. 
Benvingut tren. 

ANTONI JUANALS i ROMAN 
President del Consorci per al Centenari del tren 

de Sant Feliu de Guíxols a Girona 



L'APARICI@ D'UM MITJA DE 
TRAHSPOm EL FERROCARRIIL 

Els miticlns de trunsport tradl- 

Des dl&poques prehistbriques fins a mitjans del segle 
XIX, el transport de persones i mercaderies es rea- 
litza exclusivament Der terra en carro i Der mar en 
vaixell. El descobrir)lent de la roda inicid la creació 
del primer transport terrestre, el carro, el qual, prac- 
ticamenr, manrenint les seves senzilies formes primi- 
tives encara és present avui en algunes zones 
agrhries on el fenomen de la mecanització no ha 
arrelat. No  obstan:, a partir de la simple estructura 
orignhria, el carro experimenta una s&rie de modifi- 
cacions en el disseny, principalment el destinat al 
transport de viatgers, fins arribar a assolir formes més 
complexes i luxoses que evidenciaven una diferen- 
ciació social. Així doncs, en el segle XVIII, la car- 
rossa fou el vehicle de més alta categoria, i en el 
segle XIX la classe burgesa es distingia mitiangant 
el seu cotxe de cav=rlls dels carrets o altres carruat- 
ges agrícoles tirats per matxos o mules. Per6 a la nos- 
tra comarca no era aens menvs~reable la locomoció 

u , s  

particular i pública uada  per la rnaioria de la pobla- 
ció malgrat la preser.cia d'aquests animals; ben reco- 
negut és el valor ariistic de la iardineria, el galerí, 
el faetó -carruatges tancats amb capacitat per a 
portar-hi fins a 14; 16 persones-, i el de la popu- 
lar tartana, utilitzada tant a ciutat com a la vila rural, 
la qual, segons Josep Vert NA IIEmpordb, tenint en Diada de Sant Antoni a Sant Feliu de 
compte les infernak carreteres, la tartana fou el car- Guixols. 7953. 
ruatge més adequat ...)), i hi resta present fins ben 
entrat el segle XX, q Jan la difusió de I'autombbil des- 
pla@ definitivatreni aquesta mena de transports. 
Sant Feliu també recórrer a aquests mitjans de 
comunicació per 3 relacionar-se i comerciar amb 
I'interior. En el segle passat, els carros de Joan Cor- 
redor i Perich ((Be-rardb, eren els que portaven el 
suro de Palafrugel a Sant Feliu, i pel que fa al trarls- 
port de viatgers, ~qüest  erc solventct a x b  di~erses 
línies de tartanes que uniren Sant Feliu amb Girona 
((Cal Valencia)), amn Caldes de Malavella ((Toledo 
i Vivens)) -que t-ansportava els viatgers que aga- 
faven el tren per anur a Barcelona-, i amb Palamós 
I Palafrugell &al 1 oron. 

Galer; per al transport de passatgers entre 
Sant Feliu i Girona. Finals segle XIX. 



+ -- _ _ _  segle XIX. 

k- Bricbarca per al transport de mercaderies. 
Badia de Sant Feliu de Guixols. Finals 

Carrega i descarrega de mercaderies al 
"racó de Llevant". Badia de Sant Feliu de 
Guixols. Finals del segle XIX. 

El transwort marítim. a -nés de ser /'instrument bbsic 
pel deienvolupam&t de la pesca i el comerc de 
cabotatge, va permet-e, ja en &poca antiga, la for- 
mació de grans imperis territorials i econbmics 

, . 
(egipci, grec, romb ...,, I en &poca medieval va res- 
pondre a les necessitats d'expansió obrint un nou 
mercat amb les índies xcidentals. A partir de 1778, 
els comerciants catalans també van woder treure Isro- 
fit d'aquest aparent negoci. ~ e s ~ r é k  d'aquesta data 
i fins el 1860 poderr parlar del segle d'or de la 
marina catalana, especialitzada en construir velers 
per a realitzar la carrera del cctasajo,. Una mostra 
d'aquest intens comerc el tenim a casa nostra amb 
Iiexist&ncia de drassanes dirigides per mestres d'aixa 
(Pere Patxot, Josep Rifa, Josep Sosch, etc.) que des- 
trament bastiren bergatitins, pollacres, goletes.. . per 
c la navegcci6 d'alclda i nois mitjanes i pstites. 
falutxos, llaguts, xabecs ..., per la pesca i el trbfec 
comercial de Llevant. LC imdantació del motor, també 
en els mitjans marítims rnitjkcant el vaixell de vapor, 
acaba, a finals del segle XIX, amb aquesta artesa- 
nal activitat. 



EI6 primers ferrocarrido 

Aquests mitjans de comunicacib fins ara esmentats, 
abans del vaixell de vapor i I'autornbbil, van tenir 
un altre. competidor prou important: el ferrocarril. 
Aquest nou mitjb de transport nasque a Anglaterra 
fruit de la revolució industrial. bquestfenornen, que 
significb lbcabament de les estructures econbrniques 
d'antic rbgirn, sorgj per la converg&ncia d'una sbrie 
de canvis que es succei'ren al llarg dels segles XVll 
i XVIII: polltic (aparicib del primer regim liberal), 
social (traspbs d'una societat estamental a una de 
classes), agrari (especialització de la producci6 
agrbria per regions), demogrhfic (ritme de creixe- 
ment modern de la po'blaci6), econbmics (utilitza- 
ci6 de noves mathries primes: cot6, ferro,. ..), noves 
fonts d'energia (carb6.. .) . Aquestes darreres inno- 
vacions, juntament amb I'increment de la demanda 
de productes manufactumts que ocasionb liaugment 
demogrbfic, afavoriren la creació cbe la indústria textil 
i siderúrgica fonamentades en noves thcniques que 
permeteren accelerar la producci6 fins aconseguir 
exedents en q~lantitak il-limitades que obligaren, 
olhorn, la recerca de nous mercats per evitar que 
el nou sistema econbmic creat, el capitalisme, 
s'estanquk. I'aparici6 del femcarril fou una resposta 
a aquestes necessitats dfexpansi6. Fou un mititr efi- 
cient i barat per transportar grans volums de merca- 
deries. Els seus orlgens cal cercar-10s en les 
explotacions mineres del segle XVI, on ja circulaven 
vagonetes tirades per cavalls damwnt de rails de 
fusb. Al segle XVlll s'utilitzaren per primer cop vigues 
de ferro. Perb no fou fins el 1825 que I'enginyer 
Geoige Stephenson, després de diversos intents fra- 

( 7 )  locomotora de vapor francesa. 
Primera meitat del segle XIX. . P 
(2) locomotora de vapor de 
cilindres exteriors. Segle XIX. 

(3) locomotora de vapor anglesa. 
Primerc meitat del segle XIX. 

(4) Locomotora rapida. 186 7 .  

(5) locomotora de vapor francesa 
de rodes acoblades. Primera meitat 
del seg b XIX. 

(6) Locomofora per a tren de 
mercaaeries Segle XIX. 

cassats de Richard Trevithick, \a p d e r  fer reclitat 
la substitució de la tracci6 aninal per la forca del 
vapor, malgrat que ja feia uns quants anys que Janes 
Watt havia inventat la mbquinc de vapor (1765). 
Així, doncs, en la línia de 13 quilomet-es entre Stock- 
ton i Darlington circulb el primer -rer miner, i el 1330 
entre Manchester i Liverpool circ~ltr el primer de pas- 
satgers. A partir d'aquest moment el ferrocarril 
s'extengué rapidament per totc EU-opa: el 1832 a 
Franca, el 1835 a Belgica i Ale~clnya, el 1839 a Itb- 
lia, i a Rússia el 1851. Ben aviat crribb a d'altres con- 
tinents, el 1830 s'inaugura Ic: primera línia de 
passatgers als Estats Units, convert.nt-se en el gran 
mitjb de transports del segle XIX, que impulsb de 
forma culminant els intercanvis socials i econbmics 
a nivell mundial. 
Segons els diferents serveis a que estava destinat el 
ferrocarril, la capacitat econbmica que si podia 
adre~ar  i les dificultats geogre'iques de les zones 
que havia de recbrrer, s'utilitzaren diferents amples 
de via. En terrenys oberts psder ser emprats ~mples 
hportclnts; obtenint-ss rn~tdtot.; d'euplotcrc;i w6s &- 
vats. A Europa I'ample més freqLent fou el de 1.435 
mm, conegut com I'ample internacional. En terrenys 
difícils cal utilitzar un ample reduit que permeti 
I'adaptació del ferrocarril al mecl, comportant revolts 
pronunciats i conseqüentment cbi-regues febles i velo- 
citats baixes. L'ample usat en aquests casos era el 
de 1 .O00 mm, seguit dels 760 o 750 mm. Aquests 
darrers amples foren els que donaren a coneixer els 
trens que hi circularen amb el nom de trens de via 
estreta. 

FABRICA DE LOCOMOTORAS 
SUNG 

jllNGLNTl-!AL (ALFMANIA) 

Locomotoras para lerrocarrder "r~ncqdes y se~undanos 
1.omoioras de mvnmbras Locornotmas p i a  Trabajos de 
obra publ~cas Wra tor!u ciare de ves  y emoleando 
cuulqu~era clasr de comhiistillles . L.ocomamas-Dupleu- 

Compou~d . L o ~ o m ~ t o r a ~  a cremallera 

Imatge procedent d'un fulletó de 
propaganda de locomotores de la 
fcibrica alemanya ARN JUNG. 
Finals s. X1X. 



La implantació de Iu xarxa 

L'estaaliment de la xarxa ferrovibria a I'Estat espanyol 
es va produir amb un cert retard en comparació amb 
altres pa'isisos d1Europa. La primera línia que es cons- 
truíva ser I J de Mataró-Barcelona el 1848 i tres anys 
després !a de Madrid-Arc9iuez. Q ! J ~  fos Barcelona 
la prherc ciutat que disposés de tren s'entén a 
I'observar que a mitjans del segle XIX aquesta ciu- 
tat erc el centre d'una Catalunya que ja havia ini- 
ciat a re./olució industrial. Un segle abans les 
comarque; del litoral s'especialitzaren en productes 
agríczles {vi, aiguardents ...) orientats cap el mer- 
cat interior catalb, així com també cap a America 
i Eurcpc Occidental. Aquests intercanvis comercials 
propiciaren I'acumulació dels beneficis necessaris 
per iniciar la fabricació moderna en productes de 
cotó (indianes), que foren assimilats també per la 
demmdü i i l te i~~ü i les ~ ~ / h l i t ) b  u~~iiiiu~les. Es posse'iu 
un mercat adient pel desenvolupament d'una indús- 
tria Que permitia la producció en skrie. Tanmateix, 
el fet que únicament a Catalunya es desenvolupés 
un procés lndustrialitzador mentre a la resta de I'estat 
es mantenia una economia tradicional basada en 
I'agricultura, amb una capacitat adquisitiva debil i 
fluctuant segons les collites, oferí un mercat poc dinb- 
mic cue va impedir a la indústria catalana una evo- 
lució comparable a la d'altres pa'isos europeus. La 
situació encara s'agreujb més amb la pgrdua de les 
coibnies i amb una política governativa i bancbria 
gens sensible a les necessitats industrials, impossi- 
bilitait I'oierta de productes prou competitius en el 
merc~t  int~?rnacionul. Malgrat aquestes limitacions 
podem afirmar que a mitjans del segle XIX Catalunya 
ha sofert iota una serie de transformacions que pale- 
sen cue ha entrat en una dinbmica plenament capi- 
talista. D'gquest procés s'esdevé, també, I'important 
creixameni de les ciutats arran de I'oferta de treball 
fabri' : les successives inversions en transformacions 
urba1:st;ques: creació d'aixamples, construcció de 
nous ed'f'cis administratius, lúdics, etc. No  obstant, 
de Ic rilatcixa manera que a Anglaterra, els mitjans 
de transport foren un element important en el desen- 
voluparreit econbmic catalb. Calia aproximar els 
prod ~ctes als centres consumidors, i per altra banda 
el surcinTstrament de materies primes (carbó, cotó ...) 
necessbr es per impulsar el procés industrialitzador 
procedia de I'exterior. Amb el ferrocarril s'aconse- 
guirer aqilests objectius. Al voltaqt de! principal port 
de Catclrnya i alhora de la ciutat més densament 
pob l~da  es construi'ren els primers eixos de comuni- 
cació ferrmibria. El 1848 slinstal.lb la línia Mataró- 
Barcslcn3 per I'arribada a Barcelona de productes 
del .V,aresme i viceversa. Amb la segona línia: 

Barcelona-Granollers (1854), i la tercera línia: 
Barcelona-Sabadell-Terrassa-Manresa (1856), els 
principals centres industrials del textil es comunica- 
ven amb bar cel on^. El 1865 es creb la quarta línia: 
Barcelona-Martorell-Wafranca-Tarragona. El 1860, 
la tercera línia artka a Lleida, i el 1865 s'assolí la 
línia Lleida-Saragossa-Madrid, representant vn 
aveng revolucionari: amb una nit s'arribaria a 
Madrid. El 1862 des de Granollers la línia s'exten- 
gué fins arribar a Girona, i el 1878 finalitzb a Port- 
Bou. La construcció d'aquesta xarxa ferrovibria per- 
metia a Barcelona esta: comunicada amb tothom, 
perh els demés només ho estaven amb Borcelona. 
A mitjans del segle XIX ja no es podia fer cap mena 
de pla econbmic o de comunicació sense reconbixer 
la capitalitat de Barcelona. Aquesta política centra- 
lista explica el fracbs d'altres projectes que dissenya- 
ren una xarxa de com~nicacions més equilibrada, 
afavorint el conjunt del territori catalb. Així s'aturb 
I'elaborat el 1848 per la Junta de Carreteres de 
Catalunya, efectuat amb la intenció de realitzar un 
pla de carreteres que comuniqués les comarques de 
I'interior amb diversos ports del litoral i articular-se 
així tant en el merc~t  interior com en I'exterior. El 
t-. .. - ,-  "I - I -.-:i. : I. .. .. . ' 
liulll; ucl u llwl uuica~ü.i;, el p ~ ~ c l ü ~ ~ ~ i ~ ~ i  J1u,u xurxu 

ferrovibria feta a la seva mida, marginb una gran part 
de Catalunya que resta ai'llada. A les zones que es 
disposb d'un capital autbcton per invertir s'intentb 
paliar la crisi construint trens o carrilets que enkqa- 
ven amb les línies priicipals. El 1878 s'acabb la línia 
Borges Blanques-Lleida. El 1880 entrb en servei la 
línia Granollers-Vich-RiFoII. El 1887 fou inaugurat e/ 
ferrocarril de Palamós a Flacb, primer de via estreta 
a les comarques gironines, i el 1921 s'allargb fins a 
Girona. El 1892 es creb la línia Sant Feliu de Guíxols- 
Girona, també de vi3 estreta, i el trajecte Martorell- 
Igualada. El 1895 es posa en marxa el tren dlOlot 
a Girona. Hi hagué 'a iniciativa de crear xarxes per 
I1explotaci6 de iacimeqts minerals a I'interior de 
Catalunya i així reduir els costos que implicava la 
importació de carbó dlAnglaterra. Amb aquesta 
finalitat es construí la línia Manresa-Berga. El 1922 
s'allargb el tren de Ripoll fins a Puigcerdb i el 1951 
el de Lleida fins a la Pobla de Segur. 
Al marge d'aquestes petites construccions, les prin- 
cipals línies de Catclunya construi'cles amb accions 
dels industrials i rendistees catalans, a finals del segle 
XIX foren absorvides per les dues companyies fer- 
rovibries espanyoles més importants i dominades pel 
capital estranger: la ccCornpañía de 10s Caminos del 
Hierro del Norte de Españan i la cccompañía de 
Madrid-Zaragozo-Alicante)). La perdua del control 
d'aquesta xarxa pe- part de la burgesia catalana 
va ser el resultat segons I'historiador Josep Fontana 
de (<...la mcessitct d'azsslerar ilacabament de !es 
línies, en els mateixcs moments en que s'estava pas- 
sant per una fase de crisi industrial que obligb a cer- 
car diner a tipus dl;nter&s elevat i gravb les 
companyies amb unes carregues financeres molt 
altes, que, en comenyr a veure que els beneficis 

Primer ferrocarril de /'Estat Espanyol: 
I A . ~  , n :elona (inaugurat I'any 1848) 

amns ae rravessar el túnel de Montgat, 

*la Cora ; i0  XII 19271 r . -. - - - - - . - - \L.,",l,l.4 

de les línies no eren els inicialment previstos, va con- 
tribuir a precipitar la crisi del 1866 i va obrir un paren- 
tesi en que es pot considerar que la construcció de 
línies va restar abandonada fins la represa dels anys 
1875-1886 ... )) en que les dues empreses abans 
esmentades finalitzaren els trams inacabats de la 
xarxa catalana fins arribar a concentrar, cada una, 
una tercera part de la xarxa espanyola. 
Finalment, com a constatació del gran impacte que 
representb I'aparició del ferrocarril, cal dir que a 
finals del segle XIX el 80% dels habitants de Cata- 
lunya podien arribar a Barcelona cop a ~ o l t  en sis 
hores; s'aconseguí una elevada mobilitat laboral; 
articular un mercat econbmic i cultural, de mitib de 
comunicació i expressió, ja que amb el ferrocarril la 
gent podia llegir la premsa de Barcelona el mateix 
dia que s'impri-nia. 

Xarxa de ferrocarrrls de via ampla, 
internacional, i estreta a Catalunya. 
Segle XX. 

Inauguració del ferrocarril a Girona. 1862. 



A cornen~aments de 1862 s'inaugurava o Girona 
amb tota solemnitat el hum ds la línia f&rb que unia 
aquesta capital amb I'Ernpalme (Maganet). b s  com- 
panyies de Matar6 i Granollers s'havien fusionat 
aconseguir la concai6 de ~I'Estut ((9 juny 196& 
els recursos nscessaris r acabar de construir el 
tram de Barcelona cr mna el tram Barcelona- " Q Tordera s'havia constru'it entre 1 48 i 18591. L'objec- 
tiu em arribar a la fmntem amb Franp a través de 
Figueres, cosa que no s'aconsegvi~rb fins I'any 1878. 
Ucl posada en funcionament de la línia &Ircelona- 
Franqa va desencadenar la realikaci6 d'una sbrie 
de proiectes per carnunicar dpidawent i fbcil les 
poblacions m8s irnpfianb de les nostres comarques 
amb aquesta linia. 
El primer díaquests projectes sorgeix a la ciutat de 
Sant Feliu de Guhols el 1875, quan la Direcci6 
Geneml dlObres Públiques autoriba Camil Rodrí- 

uez o iniciar els estudis per a un ferrocarril que 
&vio d'unir Sant Feliu amb Pdambs. Palafru e l  i lo P BishI per enllapr finalment amb la línia o ranga. 
Pauesta línia comunicaria toto la zona surem del 
&ix Ernpordb. 
L'anv secli)ent, el 1876, Garrnoln Schiebrech solkita 
autdritz&16 per un fe r r~s~r r i l  de tropt semblant de 
Girona a Sant Feliu enllaqant amb In línia Barrelona- 
Fmnp a I'estaci6 de Riudellots i amb la intencib de 
pdongor-sa mbs endawnt fins a Pularn& i Palo- 
frugdl. 
Un altre miecte, molt mes arnbici6s vn ser el del 
F E R R ~ R R I L  DEL BAK) AMPVRDAN, promogut 

r Tecdoro Morley cle Itwmlde, que el 25 de setem- E de 1877 va oconseguir la cancessit5 de I'Estc~t 
per a un ferrocarril de via ampla ue havia d'unir 
Culdes de Mahvslla amb Sant &vel de fluvih 
amb un ramal a Sant Feliu de Guíxols. Posteriorment 
es trnslladaria el punt dfuni6 amb la línia Barcelona- 
Fraop~ de Sant Miquel de Fluvib a Figuem. Tema 
previst estacions a: Caldes, I'lagostera, Santa Cris- 
tina, Gastell ~'AID, Sunt bl iu ,  Fanals d'Ara, Calon e, F' Paiam65, Sant Joan de Palambs, Mont-ras, Pala ru- 
gel, Re encbs, Pals, Fontclam de Palau-sator, Fan- B tcmillles, orroella, Ull& 6ellcairq Albons, Vilademat, 
Armentem, Vilamacolum, Riumon, Afar i Figwns. 
lo M m b r b  del Pro 'ee iustifjca la necessitat 
d'aqvest ferrocarril dient: 
*Er latbndaas haca ya algunor aiCos la l i nd  
de &ucebrm a Gnom, y pr6xlmo a Iravgu- 
mn* Iu partis d d *  Gmya a la frontera, era 
do tedo punb Jw&sp.nwMe qur cornercas ton 
B ortantes cual b rom las c~no4dar par L* 

b l e  de Aro y w o  Ampwdbn, no q v ,  
d w n  d~hndic0ar  en la Indutudo de las 
trunrpottes, considrrclda hoy como 04 m b  

e*d e 1 . o ~  a u d k r  de las &VI& InBurtrias. 
os &dar estudisticms Iu* IrnMmos m6s de- J lan*r tomadlm dr la rmo W o d ,  wnsti- 

tuywn la bow de la parh eeo~6mIloa do etfiu 
Merno& y por allos sa +nin conocOvndo dm 
qwr esta rrgl4n es la mbs Hdl,  mtis mbloda 

m h  IndwWI qm ur la pocr9ncim dr r krotw.  CuLiwto de rundonm ksquar 1. 
akwnoqvrr una gran wrVe ob* este tmWfori% 
nada do purtkulor donr que las poblasismar 

fnmed3atar h6yanse dedivado ai laborbo del 
corcha, cuya indurtrlm ha temdo un incm- 
me& #4 que 010 tan solo ocupa ell primer lugar 
mntra lar dombr provincims de Erpda 1 'snQr' en todo el aloh. ka cimrnatancia de ha r 
quadado scte wwdndera Cco induatr4r.d tan 
s o ~ m d o  de la wia Hrrw A Bmdo*a a h n -  
cia. v IQ lKnjlcularldad de rer Mntawros tus 
prikiw6t poblQcSoms, haca que lor tmmpw- 
cos de la merconcia awe conrtituw !a arimera 
mavericr de tu peculfar ~nclustria,'vw&n ver¡- 
ficbndoua por & mudtirna. (. .dxb) nas indujo 
en ru origen a estudiar una 15n.a s u m n -  
emdo de ia mtari6n de CaMar de J L b d ~ m  
fuese dirsetarnehto hada Llagostera Sant 
F.h, y crulondo .I dmlidom Ilbll* de L, u 
dlt4&km a Palamir y Palafiugrll! mar, mrry 
pronto nor 
lante, si bien b b b  de 

&<re par completo ws newsidah rfno ra 
prolongaba la troyactar3cl par Yms pdneipdler 
pob0aefofiet del Baio Ampud¿nl, hasta mla- 
zorlcl dm nuwo oan lo dt~ gonaral ds h a c i a  
en al punta que fb cre~ern m6s a propbaih 
anhs do la frontara, tda  wox que hacia eatu 
pam *a por cPonds tbne lugar la n u ~ ~ ~ f i l  
rrpariueionst dei p d w c t o  qwe tan Mbib 
ntente w eúabru *n que111 prhdlngiada 
q t i n  corchm...~ . 
Aquest projecte va ser el que KI arribor a un estat 
més a w n ~ a t  d'execuci6. El I878 amb presbncio de 
les outofltats es posa la primera pedra a Mont-ras 
i a d i b n k  punts del h q a f  s'inicien obws d'enginye- 
ria. Amb tot, dificultats econbrniques van wonsel- 
lar I'uny 1882 de modificar el projecte inicial. Es va 
crear una nwu sofietut, la uCompañb de los ferro- 
Carrileg Econ6micos de la Selva y Ampurddnr que 
va dividir en dues línies de vio estreta la concessib 
atorgada. 
La primera linia, FERROCARRIL DE LA SELVA, partia 
de Blanes i votejava la costa fins ol Sant Feliu amb 
un ramal que s'endinsam cap a Cadell d'Aro, Llo- 
gostera, Cos&, Quart i Girona. 
La segona línia era un replantejament del Fermcarril 
del Baio Ampurddn amb algunes limitacions en la 
secci6 de Castell d'Aro a Figuem. 
No col remarcar Ifambici6 d'aqvest proiecte i la 
xarxa ferrwibria que hauria penes crear o les nos- 
tres comaques, amb tres enlla~os a io línia 
Burcelono-Franga, Blanes, Girona, Figueres. Larnen- 
iabbment no es va poder realitzar p r  falto de finon- 

z:;?~;;i85 es planteja la porsibilitnt de construir el 
FERROCARRIL CENTRAL DE CATALUMA det Sant 
Feliu a Monnesa per Girona, Amer i Vic i amb el nom 
de FERROCARRIL PIRENAIC0 ca o Cardona, 
Busella, Tremp, Joca ... i fins al popt ¿' e Puiores. Pe& 
aquest projecte com els anteriors ktmbé fracossa. 
l enram hcanartr un ah3 ihnt,  p m  ut per Pere "9 Fontseré i Castell, que el 19 de gener de 888 =on- 
segueix la concessib d'una knia de viu estmta de 
Caldes de Malavella o Palafntgell amb ramals a 
Girona i Sont Feliu. 

El Projecte de Ferrocarril del Baio 
Ampurdán / 1 8771, més ambiciós que els 
altres; per via ampla havia d'unir Caldes 
de Malavella amb Figueres amb un ramal 
a la nostra comarca. 





EL TREM D E  SANT FELIU A 
61ROWA 

Memoria impresa de I'avantprojecte de 
Jmr! Crims i d'Enrjc k w k  ( 7  887. 

Prorecto del tren de Sant Feiiu 

fel gener de 1887 Joan Casas i Enric Meriz publi- 
caven una mernbria - ~vantprojecte que feia partir la 
línia de la platja de Calassanc, amb un ramal que 
aniria al desembarccdor del ccracó de Llevant)), sota 
del Fortim. De Sant %u anava a Cassa de la Selva, 
des d'on es desviarla cap a Fornells per trobar-se 
amb la línia de Frcrqa. 
Ambdós autors insiztien en la necessitat de la seva 
construcció i en la v~abilitat econbmica. Feien, perb, 
una descripció de la línia poc elaborada tkcnica- 
ment, encara que nantenien que I'amplada de la 
via seric 

' 0,75 m. 
N o  cal c ~e aauel a Membria editada a Sant Feliu 
fou molt bkn a ~ d a  per la gran majoria dels 
guixolencs. 
Calia tanmateix un estudi més detallat i concret, la 
redacció del pro - definitiu. Aquest treball i la seva 
redacció anb a carrec de I'enginyer de camins Car- 
les Caraenai, que ja tenia l'experiencia a'haver rre- 

IlbaIIat en altres companyies ferrovibries. 
;El 9 de gener de 1888 n'acabb la redacció. Estrac- 
hava d'un manuscrit que s'ha conservat perfec- 
I tament. 
.Cardenal, d'entrada, varib la idea de la Membria 
onterior, la dlHeriz, en el sentit que pensb en una 
lllínia que comuniq~és Sant Feliu amb Girona, pas- 
 sant per Llambilles, Quart i la Creueta. 
Pel que fa a I'amplada de la via, Cardenal respecta 
la idea de I'Enric Heriz. Havia de ser de 0,75 m. 
Després de fer la descripció topografica i geoibgica 
del terreny, passb a descriure la del traqat -que el 
dividí en dues seccions: de Girona a Llagostera (la 
Primera) i de Llagostera a Sant Feliu (la Segona), 
amb un estudi dei perfil horitzontal i vertical. 
Els radis mínims dels revolts, els pendents, les longi- 
tuds de les alineacions, etc., tot hi era contemplat, 
en el projecte de Cardenal. 
Quant a les obres de fbbrica, les estacions les dividí 
en dues categories: de primera (la de Girona i la 
de Sant Feliu) i de jegona (totes les altres). La de 
Girona I'emplaqava malt a prop de I'estació de 
Franqa; i la de Sant Feliu a tocar la fbbrica de can 
Batet que amb zlga-zaga el futur tren superés la co- 
llada de la carretera de Palamós. 
Els ponts a constr~ir sobre els rius Onyar, Bugantó, 
Verneda i el Ridaura també hi eren previstos. El sis- 
tema de via adopta-, les travesses, el material mbbil, 
etc. 
Aquest projecte delallat de I'enginyer Carles Car- 
denal va ser enviot a Madrid ei mes de febrer, on 
fou aprovat per les dues Cambres iegislatives. 
La R.O. de 4 de maig de 1888 autoritzava el govern 
a atorgar-ne la concessió del ferrocarril. 
Finalment, el 21 0'3 marc de 1889, se'n concedí la 
concessió per 99 anys a Joan Casas i Arxer, com 
a representant de tot un poble. 

Primera i darrera pagina del projem 
definitiu redactat per I'enginyer 
Carles Cardenal ( 1  888). 



Planta i a l p t  del Pont de Salenys. Bernat 
Puig, en inyer de la Companyia projecta 
el pont 1 e Salenys, construif d'obra sobre 
tres arc de pedra. Tenia una longitud de 
25 mehes. 



Tracat del tren entre el riu Onyar i el pla 
de la ciutat de Girona, on es creuava amb 
la carretera de Barcelona. 

Projecte del pont sobre la riera del 
Verneda. Pl6nol de I'empla~ament, 
de la planta i longitud. 



Les estacions de segona classe constaven 
d'un sol edifici de planta baixa, amb dues 
portes a la fapma paral.lela a la via. Una 
donava accés al vestibul i sala d'espera; i 
I'altra, a I'habitació de I'encarregat de 
I :estagio. 



Els premotors, La confuituc96 d m  la 
 sotl lata t. Emiuimns d'obligaclons 

ti les darreries cel segle XIX, les circumstdncies 
socials i econbmiques que vivia la població guixo- 
lenca feren pcssible que dos dels seus fills figures- 
sin com a promotcrs individuals del ferrocarril. Així' 
)!es pot dir que, inic alment, el tren de Sant Feliu a 
!Girona va ser I'obra personal de dos guixolencs: 
Joan Casas i Arxer I Enric Heriz i Campaneria. Dar- 
/:CE d'cll:, pcrb, hi bavic; tot un poble qu.2 -com 5s 
veura-, recolza i .+&u possibie el seu projecte. 
Joan Casas i Arxer (1839-1923) va ser membre de 
!'la Junta Revolucior-ioria i alcalde de la vila moltes 
vegades. Obtingué personalment la concessió i, des- 
*pres de fer els tramits, els treballs i les despeses per 
obtenir-la, la traspassb a la Companyia que es cons- 
1;tituí el 15 d'abril c e  1889. Fou elegit president en 
I'acte de constitució. Gestiona la construcció del tren 
'i I'autorització de pcsar-lo en marxa. Presidí la inau- 
, guració del 30 de icny de 1892.1 el 1895 deixb de 
'ser-ne, per tornar a ser elegit president de 19.05 a 
i 908. . . 

L'Enric ~ e r i z  i campanerla -morí ei i895- era 
,enginyer de camins, canals i ports. Sense ser natu- 
t ral de Sant Feliu -hc era la seva mare- se'l pot con- 
'siderar guixolenc per haver estat nomenat fill adoptiu 
d e  la vila i per la generositat que demostrd en mol- 
tes de les obres urbanístiques de la Ciutat. 

, E l  1889 publich, ent-e molts altres opuscles, el llibre 
' <<Ferrocarriles de 75 :entímetros>), on demostrava els 
avantatges i I'estalvi que representava aquest ample 
de via. 
Tenia una cultura sdida i enciclop&dica, i en contra 
seva es van o r g a n i t ~ r  algunes campanyes insidio- 
ses. La qual cosa e? va obligar a residir i morir fora 
del seu poble estimai, sense poder veure tot I'esplen- 
doc de la realització del seu projecte ferroviari. 
Com s'ha di+ abans, la concessió concedida a la 
persona de !oan Cosas es va transferir a la Com- 
panyia que es constituiel 15 d'abril de 1889, davant 
del notari de la vila de Sant Feliu Joaquim Sala i 
Martí, que I'enregisira amb el nom de ((CompaRia 
Anónima del Ferrocarril de San Feliu de Guíxols c 
Geronaz. 
El capital social era de 1 S36.100 pessetes que es 
dividí en 15.361 accions. Més de deu mil de les 
quals varen ser subscrites pel mateix Joan Casas. 
Les accions even de -00 pessetes cada una (en títols 
d'l, 5 i 25 accions); a qual cosa va permetre la par- 
ticipació de bona part de la població guixolenca 
en I'empresa. 
Donat que el cost ce la construcció del ferrocarril 
s'elevb tres m'lions d ~ r  pessetes, es féu necessbria una 
ampliació que :?~p dament i en pocs dies va ser 
subscrita. 
Com sigui que la manca de subvencions per part de 
les institucions públ~cjses -llevat de I'Ajuntament de 
Sant Feliu. ia Diputació de Girona no paga imme- 
diatament el que h a i a  prorn&s; per constrenyiment 

Joan Casas i Arxer amb la seva esposa, 

Escriptura pública de la constjtució de 
la companyia 11 5 d'abril 7 889). 

"Ferrocarriles de 75 centímetroz", 
obra de /'Enric Heriz (7889). 

Pedra lito&a per 
reproduir les accions 
dei tren. 



Fulletó deis Estatufs que havien de regir fa 
Companyia (1  869). 

Pedra litografica judicial ho féu molts anys després!- es pot dir que 
tota la ckrrega financera de I'esplanació i explota- 
ció del tren va haver de sortir de la iniciativa privada 
de la població ganxona. 
Així, don :s, els primers socis de la companyia resi- 
dier gairebé tots a Sant Feliu. Propietaris, fabricants 
i rendíste:; -els que més!. Perb també hi havia met- 
ges, professors, pintors, flequers, tapers, etc., tots els 
estarrent.: menestrals hi eren representats. 
E! 12 de .r,aig \ic tsnir lloc la Jurtcr General Extrcor- 
dinaria qLe havia d'elegir-ne e! Consell diAdminis- 
trac'ó. 
Un cop nomenat el Corsell, a Joan Casa se li cor- 
ferí el cbrrec de Gerent, que aniria junt al de Presi- 
dent .del Cansa!!. 

- - - -  - 

Titol d'acció em& per la Companyia del tren. 



Les abres drespIanució 

Constituidu la Cornpafila del Ferrocarril de San Feliu 
de Guixols a Gerona S.A. el 15 d'abril de 1889, les 
obres s'iniciaren gambé immediatament. Així, a 
principi de m a g  i soto un ambient bstiu se celebrrrm 
o la Costa dtAlou un petit acte d1inauguraci6 i de 
felidaci6 als impulsors del proiecte, al qual hi assis- 
tmn una cinquantena d'accionistes li convid&. Foren 
sens dubte aquest optimisme i confianga en el pro- 
pcte els que permebren afrontar i supemr amb Bxit 
els problemes que sorgiren en I'e~ecuci6 de I'obra. 
El  tm~at  fou dividit en dues seccions que conflubn 
o Llagostera i els treballs es comenqaren per totes 
dues alhora. Al capdavant d'a wests hi havia 4 I1enginyerdimctor Curles Cardena, secundat per 
I'enginyer en cap de la 2a secció, Bernat Puig, men- 
tre que I'enginpr encumgat de Iu la em Josep Roca 
I Roca durant el 1889 i desp& Joan Verdaguer. 
t'empresa designada p e r  a nsalitzas I'obm f ~ u  la Uuís 
Garavetti de krcelona. Aviat, perb, sorgim els pri- 
mers eniehncs: als probhes en I1expropiaci6 dels 
terrenys afectats, encara per resoldre, s'hi afegiren 
dificultats tbcniques per In manca d'infmstructura I 

capacitat d'or oniizaci6 de la muteixa empresa. Els 
pr~blemes arn !I els antics propiebris els capitalitza- 
ren sobretot els empresaris sunffeliuencs Sr. Bufet i 
Sr. Sibils que r'oposaren de totes totes a l'expro- 
p i x i 6  
Pel que fa a Ibbm, de seguida siapreciaren les defi- 
cihncies de I'mpresa adjudicatbriu. Així, per exem- 
ple, la construcci6 del pont sobre el Ridrrum sihagu8 
d'atumr per dos cops en no disposur dels mitions 
adequats per a bombejar l'aigua dels fomh de 
cimentacib. D'altm part, Ibrnpmsa msstrb re i te rd-  
ment la seva imapocitat o anitzotiw en no poder 
a p h r  un nornbm qu la r  7 e tmballadors a les dife- 
rents tasques a maliltzaral llarg de la línia. L'agreu- 
jament de la situacib per diversos accidents soferts 
per treballadors, un d'ells mortal en la penona de 
Míquel Maid de Uarnbilles a causa d'una esllavis- 
sada de terra a Ua ostera, fhu que es decidfs final- P ment el tm@s de contmcte a ludwico Garca~tti 
Gianna. Aixl r tot, la Companyia aptb per rescindir 
aquest contrade l 'any següent, 1890, pels endor- 
reriments en el pugament als treballadors. 
El nombre de persones que tretallaren en la cons- 
truai6 de la Unia amb& en alguns moments a la ratllo 
de les cinc-centes, tat I que vuriwcl malt. Aquests 
treballdo~s S'Q aniizuwn en brigades dirigides per 
un caipat&s. b '9 ormuci6 i quantitat d'integrank de 
les bd odes responia a la seva ubicacid en el b- 
cat, a '1 a tasca a mlitzor o a la sevol qualificaci6 

rofessional, que abastaw des de paletes Q mano- LES, passant per plcapednars, miners, ferre4 car- 
rebrs, etc. Els treballs que requerien m8s 
aspecialitzmi6 eren els m& ben retribu%, wtre les 
4 p k .  per jornada de picapedrers i palefes i les 
6,50 o 7 ptes. $els carreters. Els sous m& baixos 
comsponien als "wilets" enk 1 i 1,7S ptes. la ¡or- 
nada, mentre qve lo mit[ona em drenfre 2'50 i 2,75 
ptes. els manobres. Val a dir que molts dre1lls eren 
Crragonexls i que un c q  acabada la constyxcid es 
quedaren a frebullur per Icr Companyia. N pas i n k i o r  ~ l l o  la Costa &Alou. 



Els materials 

T d d s  de conJhwri6 del pont xt&$e 
I'OnyJr. 

Detall de fixacij del carril de la via. 

Malgrat tots els inconvenients i els mitjans de treball, grb- 
cies a I ' im~uls d'uns i a la suor dels altres les obres ana- 
ren avancant. Carribada de les dues primeres locomotores 
permet6 I'acceleració dels treballs en poder-se utilitzar 
en el moviment de terres. D'aquesta manera, el 6 d'agost 
de 1891 sortia el primer tren de proves de Sant Feliu de 
Guíxols a Santa Cristina d'Aro. El trajecte fou cobert a 
una veloc~tat de 30 km per hora i es triga 10 minuts a 
recórrer. h mitjan setembre s'arribb, enmig d'una gran 
espectacio, a Llagostera i el 13 de novembre a Cassb de 
la Selva, on s'organitzb una gran festa i un banquet a 
I'Ajuntcment ofert als representants de la Companyia. 
Finalment, el 24 de juny s'aconseguia I'autorització defi- 
nitiva: es comptava amb part del parc mbbil i motor i tot 
estava a punt per a la inauguració de la línia. La seva 
construccio havia costat un total de 3.141.868 ptes. Enrera 
restaven mes de 175 obres de fbbrica entre ponts, pon- 
tons i pclssas, set d'inferiors, sis de superiors, i 131 a nivell, 
dels q ~ a l s  3 eren guardats per cadenes, 6 per barreres 
oscil~la~ts ' 2 per barreres corredisses.. ., necessari tot ple- 
gat per a obtenir els 39,100 km de línia que unien Sant 
Feliu de C-uíxols amb Girona. 

El juny de 1890 arribb al port de Sant Feliu el vapor 
Juan Cussningham amb una cbrrega prou particu- 
lar: es tractava de 310 Tm de carril i material de via. 
Aquestes tones es repartien entre 89.289 m lineals 
de via, del tipus Vignole de 16 kg/m en format de 
barres de 7/60 m i foren adquirides a BBlgica, a la 
firma Caramin & Cie de Thy le Chüteau. La via, amb 
les seves respectives 60.000 travesses de roure, ani- 
ria subiectada per 300.000 tirafonts o escbrpies, i 
a les corbes més tancades per plaques de seient, 
a m6s de 22.400 eclisses i 44.000 corc&. Tot 
aquest material restb al port fins al 1891, en quk es 
col.locb. La instal4ació del carril fou encarregada a 
I'enginyer Jean Metewi, donada la seva experikn- 
cia demostrada en les obres del Tramvia del Baix 
Empordb, mentre que el supervisor i vigilant dels 
materials fou el mestre/paleta Joaquim Prujb. Al llarg 
de la via es col.locaren també indicadors de disthn- 
cia, que es trobaven a cada punt quilom&tric i també 
u cada hectbmetre. Aquests indicadors eren de 
pedra i tenien diferent tamany segons es tractessin 
d'un o altre. 
CCA/ 16111Üiiai que ' 3 1 1  "iük als anys que dur& l'axpiu- 
tació del tren de Sant Feliu només s'adquiriren 3.500 
rn més de carril nou entre els anys 1924 i 1963. Aixb 
comporth un desgast considerable de la via, que 
va arribar als 13 kg/m en alguns punts. Les zones 

més afectades eren le: del recorregut, ja que 
el desgast s'accentuava amb la forqa centrífuga del 
tren en girar, que - compensava amb un lleuger 
peraltat del carril I rror. N o  obstant aixb, el mate- 
rial es deteriorava considerablement i ,  a causa de 
I'esgotament dels recanvis, de tant en tant el de les 
corbes més tancades havia de ser substitui't pel de 
Iea astocio~-IS, Illellys i gai. E/ prowiema fou f o r ~ a  
més preocupant amb Iquisició de les locomoto- 
res 11 i 12, perque pe J major pes i llargada dels 
eixos acoblats el car1 2bria lleugerament al pas 
per algunes corbes. 



Els ponts de la linia 

La companyia del ferrocarril, en la seva línia de Sant 
Feliu a Gi~rona de prop de quaranta quilbmetres, va 
haver de construir-hi cinc ponts prbpiament dits, per 
salvar els accidents geolbgics produi'ts per I'erosió 
dels rius. les altres obres van ser pontons i reves- 
timents. 
Dels cinc, quatre n'eren metblks i un d'obra. 
- El de I'Onyar, al km 4,189, de 80 metres de longi- 
tud. CosW de fer-lo 40.200 ptes. Tenia vuit pilan 
dins el llit del riu i estava dividit en vuit trams de 
10 m. 
- El del Bugant6, al km 9,957, de 30 m. Era de tres 
trams metulks de 10 m cada un. I es f8u amb un 
pressupost de 14.600 ptes. 

FF- * 1 
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Nou pont del Ridaura, conskvi't ei 1 9 I 2. 

Pont del Verneda, reconstrui't amb formigó 
despr6s de la guerra. 

Pont de Salenys. 

- El del Verneda, de 20 m, al km 16,326. Costb 
8.600 pta.  Aquest pont va ser volat amb la retirada 
republicana el 1939, i per tant s'hagub de 
reconstruir. 
- Al km 35,021 hi havia el del Ridaura, de 40 m, 
que es M construir amb 19.500 ptes. Constaw de 
quatre tmms rnetdliics de 10 metres cada un. Era del 
mateix tipus que el de I'Onyar i tenia tres pilars 
msttiHics. 
Pel nwembre de 1908, a musa d'una brtu riuada, 
el pilar central va baixar. 
Així 6s que al 1912 es va haver de construir el dar- 
rer pont, d'un sol tram de 40 metres de longitud. 
Obm de I'enginyer industrial August de Rull, i 
lbmpresa consbructora va ser la Maquinista Tems- 
tre i Marftima de Barcelona. 
Tots els quatre ponis metthlics inicials m n  ser cons- 
tru'its pel mateix enginyer, Alexandre Wahlguemuth 
de I'Arsenai Civil de Barcelona, el 1891. 
El pont de Salenys em d'obra, de tres arcs de pedro 
de mig punt de set metres de llum cada un. Tenia 
una longitud de 25 metres i, en ple revolt va ser pro- 
jectat per Bernat Puig, enginyer de la Companyia, 
i el cantradistrr M s e r  Gatuwtti. N o  se sap amb tota 
seguretat, perb es calculava que havia costat de fer- 
lo unes 12.000 ptes. 

Pont de Salenys. 

Amb la retirada 
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Les esfencions 

Totes les estacions de la líiia tingueren una mateixa 
concepció arquitectbiiica que els conferia un aire de 
coherencia dintre del mateix estil malgrat ser edifi- 
cis diferents. Encara a hores d'ara, totes elles es 
caracteritzen Der I'obra vista, el maó a les cantona- 
des i muntants de pcrtes i finestres, les parets estu- 
cades, les teules planes realitzades a Roix Freres de 
Marsella i la cresreria que corona totes les aigües. 
A part de les estacioii~s principals de terme, Sant Feliu 
de Guíxols i Girona, es poden distingir clarament tres 
fipus d'>kc: "u11,cI: . 
- els baixadors (la Creueta -avui desaparegut-, 
Llambilles i Bell-lloch,'Font Picant), construccions forca 
redu'ides, amb una sola entrada per fagana i la teu- 
lada a dues aigües 
- les estacions de 3c (Quart, Santa Cristina d'Aro 
i Castell drAro), de semblant composició al tipus 
anterior perb amb d ~ e s  entrades per facana i la dis- 
posició de les finestres diferent. Tenen també la teu- 
lada a dues aigües 
- les estacions de 2a (Cassb de la Selva i Llagos- 
tera), construccions de planta composta de tres 
volums, dos a'elis arricuiats respecte un de central 
que conforma un tedat a quatre vessants i per tant 
a vuit aigües. Dispossn igualment de dues entrades 
més a la facana que donava a la via. 
Totes aquestes estacions de segon ordre foren aixe- 
cades pel constructcr Josep Mundet de Llagostera 
i comptaven amb un sdifici complementari de planta 
quadrada, teulat a vuit aigües i redui'des dimensions, 
destinat a serveis. Anava provist al davant de 
['entrada amb una tanca de fusta que s'allargava tant 
com la facana. lgua ment totes les estacions tenien 
integrades al seu interior ['habitatge del cap d'esta- 
ció o persona encarregada del seu funcionament. 
D'altres instal.lacions possibles eren els dipbsits de 
les mbquines que, a part de les estacions principals, 
tenien Cassb de la Sdva i Llagostera. A Llagostera, 
a més a més, hi hav a un dipbsit d'aigua necessari 
per abastir d'aquest líquid les mbquines a la meitat 
del recorregut. Es tractava d'un cos hexagonal de 
7 m d'aicada i 5.OC.0 I de capacitat que vessava 
I'aigua per mitjd dún  artilugi giratori anomenat 
a~guada. 
L'estació de Girona, malgrat ser una estació de pri- 
mera i comptar amb nstal4acions complementdries, 
no passb mai de ser ur; edifici provisional. En un prin- 
cipi havia de constrw-se del mateix tipus que la de 
Sant Feliu de Guixo's, perb motius d'ordre econb- 
mic anaren posposait la seva realització. Acabada 
la Guerra Civil, el pioiecte de unificar el traqat del 
carrilet de Scnt Feliv amb el dlOlot feia possible la 
cons+:ucciÓ d'unc gran estaci6 comuna. Tanrncfeix 
aquesta proposta nc prosperd i I'obra provisional es 
convertí en deiinitivo fins aue fou enderrocada. 
D'aquesa mcnera, doncs, la gran estació del carri- 
let fou i és la de Salt Feliu de Guíxols. Comptava 
e7 conjunt amb 8.793 m2 repartits entre divuit vies 

La girathria de I'estació de Sant Feliu de 
Guixols. Aquesta placa permetia canviar el 
sentit de les locomotores. 



L'aiguado de Llagostero, o mig comí del 
r s c ~ r r q u t  era on las kmobrus 
reomplien el reu di@H d'aigw. 

i dotze edificis: sala d'espera, cotxeres, factwrncib 
de mercaderies, tallm, etc. A la sola d'espem s'hi 
accedia per mitjb d'unes escales que donaven un 
toc de distinci6 en compamci6 a la resta de les esta- 
cions. Aixl mateix, es diferenciava la part d'estan~a 
reservada a la classe i la consideruda com a 
general. 
Els fallers em on es realitzaven totes les revisions i 
reparacions del parc rnbbil i motor i es dividien en 
tallers generals, de fusteria, de reparaci6 i pintura 
i magatzem de lubricants. A tot aixb calia encom 
afegir les instatlacions del port, prolongaci6 posk- 
rim de la via per tal de facilitar les feines de ctrr- 
rego i descbrrega de mercaderies als vaixells all[ 
ancorats, i els apartadon industrials de la Com- 
panyia General de Carbons i de la fbbrica del Sr. 
Torres Dombnech. 
Altres elements d'infrastruduro existents alhora o 
Girona eren I'aiguada, unes bbscdes de la Casa 

Caseta de la uardessa del pas de 
Penedes, fam e del mateix estil 
arquitecfdnic. 

f 
Pibernat de Batc~lona amb un pes mbxim de fins a 
30 Tm (les altres estaclans en tenien de portbtils amb 
capacitat fins a 500 kg] i les plaques giratbries per 
a canviar el sentit de les mbquines. Aquestes hague- 
ren de ser substitui'des el 1925 per 11udquisici6 de 
les noves locomotoms, núm. 11 i 12. bren construi- 
des per la Maquinistol Terrestre i Marftima de Bar- 
celona. 
Al llarg del traqat t a m k  existien comtruccions molt 
senzilles com la dd pas a nivell de Penedbs que 
seguia malglrrt tot I'estil arquitectbnic imposat, o sim- 
ples andanes com els baimdon de Llebrers, Esclet 
o S1Agar6. Hi havia tambe tres aparkrdon industrials 
a diferents eshcions: un a Cassb de la Selva desti- 
nat al suro i dues destinades a farineres a Uagos- 
tem i la Creueta. Perb I'edifici m4s c u i i ,  sobretot 
pel seu ús i requesto, em el del restaurant del boixa- 
dar de la Font Picant, mmtru'it el 1895, a cbrrec de 
la mateixa Comparryia, pel mestre d'obres de Sant 
Feliu Joan Bosch. Fvncionb inintermmpudament fins 
al 1936 i fou reobert el 1963 per Narch Negm i 
Tibau sota la moteixa activitut gastronbmica. 

E h h  en lwmcr de gla que coronarn 
I'aiguodir da hgiashara. 
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L'estació de Quart, de 3" categoria. 



locomotora 3. Fou desbalbada al bncur-sa la línia 
Les locomotores 

El parc motor del carrilet de Sant Feliu es caracte- 
ritzb principalment per dos grans trets: un, per basar- 
se gairebé de forma exclusiva en material alemany 
i, I'altre, pel seu envelliment, que el convertí en un 
element més del tipisme de la Costa Brava. La fide- 
litat a la casa alemanya Lokomotivfabric Krauss & 
Cia A.G. de Munic es féu pales al llarg dels anys, 
ja que totes les mbquines comprades per la Com- 
panyia eren d'aquesta firma. 
Les quatre primeres locomotores arribaren entre 1891 
i 1892. Eren del model A6, tipus 0-3-lT, és a dir de Les primeres larnotores anaren provsi'des 
tres eixos acoblats i un de lliure, i el seu número de d'un durninbs a m a  uspires per ful 
fabricacio anava del 2.355 al 2.358. Tenien una d'winr e( risc cf'incen ! is. 

- 
potencia de 157 HP i 2.355 kg d'esforg de traccid. 
Pesaven mes de 16 Tm en buit i superaven les 21 en 
servei. La seva capacitat d'aigua era de 2.180 litres 
i 650 kg de carbó, i la seva caldera estava timbrada 
a 12 kgkm2. A causa del seu bon resultat la Com- 
panyia decidí davant les noves necessitats tornar a 
conf~ar el 1893 i el 1905 en els mateixos models, 
si be que versionats de nou: A6a i A6b1 amb els 

R 
números de fabricació següents 2.826 i 5.267. 
Aquestes locomotores portaren la numeració de la 
Companyia de 1'1 al 6 en I'ordre esmentat i foren 
les que donaren millor servei fins a la clausura de 
la linia, prbcticament en les mateixes condicions que 
setanta anys abans, donat que no prosperaren els 
projectes proposats de reconversió a sistemes Die- 
sel. Cal remarcar que a principi dels anys 60 aques- 
tes materxes mhquines ja portaven una mitjana 
d'1 S00.000 km recorreguts (!). 
Aquestes primeres mbquines anaven provistes d'unes 
curioses xemeneies apagaguspires per tal d'evitar 
el risc d'incendis, perb com que suposaven un major 

cost de vapor de segdida se subtituiren per diferents 
sistemes experimentcrs al llarg dels anys als tallers 
de Sant Feliu de Guíxols. 
El 1924 s'adquiriren dues noves mbquines, també a 
la mateixa casa,  per^ del tipus 0-4-lTl és a dir de 
quatre eixos acoblats i un de lliure, i amb una potep- 
cia que arribava als 235 HP. Les noves mbquines, 
numerades amb 1'11 i 12 en posar dues maquines 
o tres (excepcionalment) en lloc d'una per tal de mil- 
lorar I'esforg: d'arrossegament del tren. Aixb solia 
utilitzar-se quan 11aflu8r-[cia de públic era forca impor- 
tant: festes majors, fives, etc. Malgrat tot, els núme- 
ros 11 i 12 no podien arribar a la seva mbxiva 
velocitat per I'estat &els carrils i per les raons thcni- 
ques abans esmentcdes. 
Durant la Guerra Civil les mbquines 11 i 12 presta- 
ren servei al Tramvia del Baix Empordb. Quan 
aquesta s'acabb retornaren al carrilet de Sant Feliu, 
on continuaren funcionarit fins al 194911 950, en que 
foren retirades. Els motius de la seva retirada eren 
els problemes de mcn-teniment, d'una banda, i ,  2er 
I'altra, I'escapament de vapor condensat a la mar- 



quesina que es convertia en una fina pluja molt 
pesada per als conductors. De fet, el sistema dels 
quatre eixos acoblats mai no havia acabat 
d'emrnotllar-se al troqat sinuós de la línia. Tanma- 
teix, encara prestaren un valuós servei a la Com- 
panyia ja que foren llogades a la Fábrica de Mieres 
S.A. d1Astúries per a les seves mines el 195411955 
i definitivament vsn  des el 1957. 
Convertida la la línia en estatal, s'hi incorporh el 
1964 una mbquira 3iesel procedent del recorregut 
Valdepeñas-Puertol ano, si bé era originaria del 
Tramvia del Baix Empordb. Portava el número 20. 
La quantitat de ~roSlemes que comportava el seu 
defectuós funcionament limitb les seves funcions a 
maniobrar de I'estució de Sant Feliu de Guíxols a 
la línia del Port. T3t aixífou retirada al cap de poc 
terrps 
A mitian dels anvs 50 arribaren dues locomotcres 
del desrrantellat FC dlOnda al Grao de Castellól 
anomenat populcment de La Panderola, amb els 
números 5 i 7. Plqvestes maquines eren de la mateixa 
casa Krauss que les del carrilet i de! tipus 0-3-:T/ perb 

El 7 965 arribaren les maquines 5 i 7 del 
FC &Onda a l  Grao  de Castelló. 
Construib'es el 7890, el seu estat no 
permeté un bon funcionament del servei 
i foren retirades. La 7 es troba en les 
instal~lacions del G E i G  de Girona. incorporaven el sistema Compound, basat en un 

cilindre d'alta pressió i un de baixa, fet que els 
donava un frontal asimhtric. Er la prbctica anaren 
acompanyades de tantes avaries com anys tenien 
al damunt i prestaren servei durant molt poc temps. 
El servei era cobert normalment per sis locomotores 
en cicles de vuit dies, per tal que sempre n'hi hagués 
una en revisió a tallers. D1aques*s vuit dies, cinc eren 
de recorregut i tres intercalats de descans. Entraven 
a tallers el novh dia. Els consurrs habituals de com- 
bustible estaven pels volts de 350 kg de carbó en 
cada viatge, tot i que en mome~ts de crisi s'utilitzb 
també llenya. 
El seu color originari era el negre amb un filet dau- 
rat, perb a final dels anys 50 es p'ntare? de color 
verd amb filets vermells a excepció del xassís i la cal- 
dera El 1962 reberen I'últim retcc cromhtic er  phtar- 
se la travessa de color vermell. Per la seva banda, 
les locomotores del FC dlOnda al Grao de Castelló 
conservaren els seus colors originals: la número 5 
era verda amb una franja groga, mentre que la 7 
era d'un verd blavós amb filets vermells. 



la  doble tracci6 consistia a enganxar dues 
mciquines, per arrossegar. AixZ, succeia els 
dies áe major aflu6ncia de passatgers: 
fires, festes majors. 

La muquina 20 procediu del FC de 
Valdepefias a Puertollano, si b6 que 

anteriorment presbva servei a/ Tramvia 
del Baix Emporda. Fou 1'6nica Diesel 

de la Companyia. 

El final d'aquestes mbquines ha estat divers: 
- la 1 fou retirada el 1965 i ara es troba al passeig 
de Sant Feliu de Guíxols. 
- la 2 es retira el 1960 i és la que es troba a la plaqa 
de I'EstaciÓ de Girona. 
- la 3 fou desballestada perqui: en tancar-se la línia 
estava en reparació, meitat a Sant Feliu i meitat a 
Barcelona. 
- la 4, la 5 i la 6 són les que tancaren la línia i resta- 
ren fins al 1975 a I'estació de Sant Feliu. Les dues 
primeres varen ser comprades pel grup d'afeccio- 
nats Bisell. La 6 es troba en mans particulars, encara 
que exposada al públic, a Cassb de la Selva. Val 
a dir, com anhcdota curiosa, que la número 4 tar- 
dava mitia hora més a estar a punt per a sortir. 
- la 11 i la 12 foren venudes a la Fábrica de Mieres 
S.A. 
- la 20 fou venuda a un magatzem de ferro vell de 
Sant Sadurn; dlAnoia. 
- la 5 del FC díOnda al Grao de Castelló fou adqui- 
rida per IIAjun:ament de Borriana, mentre que la 
número 7 es troba a les instal4acions del Grup Excur- 
sionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 



E/ vagó-grua del carrilet fou igualment 
construi't a Alemanya el 1 89 1. 

Cotxes, furgons i vagons 

Quant al parc mbbil destaca també el predomini del 
material estranger, sobretot de la casa alemanya 
Maschinenbau AG (MAG) de Nuremberg, que fou 

Cotxe de dos eixos, de 2" classe, de la 
casa Maschinenbau AG (MAC;I de 
Nuremberg ( 7  89 1). 

qui subministra els cotxes, furgons i vagons del car- 
rilet oriyirwl, el 1891. Altres cases que hi pilrticipo- 
ren posteriorment enlre 1893 i 1925 foren la Linke 
Hofmann-Lolvch-Hammer de Breslau, Materiales 
para Ferrocarriles y Construcciones S.A. de Barce- 
lona, Construccioner Metálicas del Llobregat S.A. 
de Sallent i la Sociedad Española de Construcción 
Naval S.A. 
El total del parc el formaven 15 cotxes de dos eixos 
(1 89l), 8 furgons (3 del 189l), 6 cotxes de bogies, 
16 vagons tancats (la meitat del 1891), 45 vagons 
plataforma (10 del 1891), 4 vagons de vores baixes, 
8 de vores altes, 17 de vores altes i bogies i un vagó- 
grua (1891) amb ploma giratbria que podia carre- 
gar fins a 3.000 kg 
En un principi, dels cotxes n'hi havia tres de la, dos 
de mixtos de l a  i 2a i deu de 2a. Estaven construi'ts 
amb xassís de ferro, caixa de fusta de teka, mun- 

Cohts & +es (18931, amb apcituf 
per O dd p#soo46. 

tants de roure americb i el sostre de melis i blanxa 
de zinc. Tenien als seus extrems dos oetits balconets 
que era per on s'hl accedia. En beneral tots els 
d'aquesta Bpoca es disposaven a I'interior amb 
bancs longitudinals a banda i banda, que en els de 
primera eren cbmodes bwtaques i en els de 2a eren 
simplement de fusta. Així mateix, comptaven tots ells 
amb un prestatge superior per a dipositar I'equi- 
patge, i de dobles f~nestres. Els de primera eren de 
dotze places i els de segona de 18. Un any mes 
s'encarregalren tres grans cotxes de bogies de 
segona classe amb capacitat per a 44 persones, 
com~tant eis seients 1nstal4ats als balconets. Fou cer- 
t a m h  quest aire popular de I'ús del cardet el que 
determina la desaparició dels cotxes de primera 
transformats en cotxes de segona entre els anys 30 
i 50. Anteriorment els cotxes mixtos s'havien con- 
vertit en cotxes correu i de primera, desprbs també 
de segona. Veiem, perb, la descripció que en fa Enric 



Bosch i Viola a "L'& Mun6" (ilP-iuny-1926) abons 
de la seva remodelaci6: uExbriorment hnon un 
cobr bromoiat, Hwnt, meta&, Iterioment, 
!o primro tb d sd Ilk, d'un vermen esmorhi), 
sillons klrats cks cuiro IICr grdmte fow, amb 
v t l l * ~  ~ricirr i d d i n r t r  VI~VOIS kigdi&ms, 
peniana I +orfinatges se~yoriala, calefa46 
moderiuima 1 opwello per a la cendra &is 
cigars. La segona tA .I pauianant de calor de 
goma Ilistqt p a d a ~ ~ r n e n t .  Els vHrub 
tan& sbn folgats, domlnant-m perfoctument 
.Is doa twmes, de b via, e h  bancs par a d e w  
w-1 t6n amples 1 c6mod.rr pintatr d'w to 
grw clar, e! s o s h  os blanc, i ela enquadrats 
dels vidres, aplicats I co l e rn~s  faran- delr 
vagons són, de ILwt6 pdit. Hi ha caktacctd 
exactament Igual a la dels depadmmontr do 
prlmeru, d'un sWma tan modernisstm com 
prdullo. 
El color dbquests cotxes era el de la fusta envernis- 
sada perb el seu  ca^ manteniment i, en l'última ins- 
tbncia, el seu pas a I'estat (EFE) condicionaien la 
nova pintura en dos tons de verd igual com la resta 
de tram de la n o m  Companyia. El mateix wccef 
amb tres cotxes mixtos més construits pels anys 20 
i amb.. ... Aquests dclrrers se semblaven mtís a un 
tramvia que als a l tm  cotxes, /a que no disposaven 
de balconets als seus exmms i $'hi entrava per rniqtr 
de portes centrals. Ek que tambb tenien po(rtes cen- 
tmk correderes eren els furgons, ideats per al t m s -  
port d'equipatges. N'hl havia ¿e dos tipus: UI-1 amb 
un servei i, I'altre, amb una gossera. A partir de 
1958, quan es canvib I'enllumcsnat interior de gas 
acetil& per I'e18clric hi portaven la bateria de fun- 
cionament. Anteriorment i fins el 1907 I'enllumenat 
es produia per mitjb d'oli vegetul. 
Els vagons estoven condicionats en la seva configu- 
roci6 pel t&fk de mercaderies de la comarca, i per 
tant, adaptats a ell. Es per aixb que nrhi havia de 
tancats i d'oberts. Aquests darren podien ser de 
vores altes, mitges o baixes, o fins i tot convertfr-se 
en plataformes si s'esqueia. Els productes mes habi- 
tuals eren el sua, el corb4 les fustes, la sal, els 
bocois de vi, rnoteriai dbbm, ferm dI, e. les mides 
dels vagons eren de 4,80 m o de 8,60 m, sqans 
la drie, i es podien acobbr e n b  ells per tol de trans- 
portar volums més gmns. ies bres dels peti& se situa- 
ven entre 2 i 3 Tm, mentre que els gmns de la shrie 
K arribaven a les 7 Tm. 
Malaumdament, aixl com la majoria de les locomo- 
bres s'han pogut conservar, la d e i d e s a  i la falta 
de sensibilitat envers la irnpottbncin d'aqmto mena 
de patrimoni fa que nom& hagin arribat fins el dia 
d'avui pcqutssims exemples d'aquests elemenb, tots 
ells en mans de partiiulars. 

Vogó dd FC d'Wu al G~w 4 Coatelió, 
construir els anys 20. 



El dijous dia 30 de ivny de 1892, cca la hora regla- 
mentaria -5.01 del meridiana de Madrid- la 
campana dib la señal y el poderoso silbido de 
la d q u i n a  anunci6 a San Feliu que la inau- 
guracibn era un Crecho),. 
Aquesta crbnica d Úllima nora, escrita al diari local 
E l  Noticiero dedicat practicament en la seva tota- 
I'tat a glossar I'efemeride, recull també els esdeve- 
niments i el clima que vivia Sant Feliu la tarda anterior 
anb  motiu de la benedicció de la línia. Recordant 
aquell dia Gaziel va escriure (.. .) d o  vila estava 
mis trasbalsada que si hagubs ka ut de rebre J" el rei o el papa. Del cantó de Tue a -el barri 
on s'hínvia constrGt l1estaciÓ- lrentusiasme 
pel tren va fes-hi sorgir un barri nou, comptant 
amb la vida i Iranimacib que el carrilet li dona- 
ria. El  carrer de la Processó (avui de Joan 
Maragalll), que fins llavors havia estat una 
costa pelsosa i exchntrica, que no menava en- 
Iloc, com que ara condui'cn a Brestació, es con- 
vertien una via animada on la gent rica cons- 
truí, a banda i banda, cases noves i bones, 
tant, que encara hi són (...). 
Ja uEl Noticieron, el diari local, va sortir amb 
unes lletres de pam a la primera plana del 
nirmero extraordinari, cridant als quatre vents: 
i iLoor a Ics inieiadores Don h a n  Casas y Don 
Enrique Heriz!!) Per cert, que tothom quede 
espantat llegint aquest darrer cognom, que 
ning6 ne coneixla, escrit ahxi, perqui tothom 
li deia IrEris). I afegia: ¡Gloria al pueblo de Sant 
Feliu! Ara ensew con anava el meu carrer, a 
Oes sis de I= a farda del dia 29, quan el rector 
de la parrbquia del monestir, mossiin Jaume 
( . . . I ,  acompanyat de dos escolans de gala, 
com si fossin del Vaticir, que tot ho estrenaven, 
sotana vermella, roquet de randa, guants de 
fil blanc i sabates xarolades, i seguit del 
Magnífic Ajuntament en pes, els agutzils, els 
serenos i una banda de misica, passaven per 
davant de casa, camíde I'estació, cap a beneir 
ei tren nou de trinca. 
Els estalonaven un sens fi de tartanes i xarrets, 
i fins algun cavaller (vull dir un home dalt de 
cavall), empesos per tot el oble que venia 
darreran. (Gaziel, ((Sant Feliu cf' e la Costa Brava)), 
1963). 
3e fet, perb, el del dia 30 no fou el primer viatge 
del ferrocarril de Sant Feliu a Girona. Tres dies abans, 
el dilluns dia 27 de juny a tres quarts i cinc de set 
del matí, els membres del consistori i altres desta- 
cades personalitats pujaren al tren per tal de 
des laqar-se a Girola i donar la benvinguda al seu 
clrtíex P i alhora, alcdde de la vila el senyor Joan 
Casas. ctA las 5.30 de la tarde el ínndén de la 
estación del ferrocarril de Franciu parecía más 
bien e0 de una estacibn de San Feliu perqve 
seria imposible citar une por uno a Oos guixo- 
lenses que tuvimos el gusto de saludar 
las 7 Ics que habiamos salido de San h I*..' iu por " 
la mañana y 10s que habian lle ade por la 
tarde nas reunimos todos en el an 1 Bn de nues- 
tra estación provisional. Llegó el Sr. Casas, 
subimos todos af tren que 10 componían ocho 

Joan Casas i Arxer 
/ 1 839- 7 923), l'heroi de 
la diada inaugural. 

coches, y en verdad arecía un tren de la linea k de Francia: silbó !a ocomotora, pei-o con sil- 
bido estridente y sostenido como queriendo 
tambibn solemnizar tan fausto acontecimiento 
y a San Feliu. 
En las estaciones de Cassá i Llagostera un gen- 
tio inmenro aguardaba !a lle ada del tren, 7 recibiéndonos con ;hurrasl, up ausos y vivas 
a0 ferrocarrii, prueba inequívoca de !a cultura 
y amor al progreso de aquellos pueblosn. (El 
Noticiero, 30-06-1892). 
Contrasta aquest entusiasme de la oblació guixo- 
lenca, i d'altres de la línia, amb e /' poc ressb que 
I'esdeveniment va tenir a la ciutat de Girona. El Dia- 
rio de Gerona del dia 2 de juliol reprodueix aquest 
lacbnic comentari: ttLa falta de espacio nos impi- 
d6ó ayer ocuparnos de la inauguración del fer- 
rocarril de San Feliu de Guíxols, que tuvo lugar 
en aquella viBla con toda la animación y ale- 

ria que es de su oner. La circunstancia de no IP Raberse dado a a inauguración otro carácter 
ha sido causa de que aquí pasara casi desa- 
percibido el acontecimienton. 
Un argument més que contribueix a evidenciar el fet 
que I'existBncia del ferrocarril ca atribuir-la er bona 
mesura als guixolencs que erl Ic seva maioria Den- 
saven, tal com Joan Arolas va escriure a El  Moti- 
ciero, del dia 30 de juny de 1892, ue rbcies al 
tren .San Feliu entra de lleno en 3 siJo de las 
luces; y ello debido, no a Ba protección oficial 
del GobPerno, sinó pura y simplennente por un 
titánico esfuerzo de sus actividadesn. 

REVISTA DE GEAONA 

DE GERONA A SAN PELIU DE GUIXO@ 

fo rmn les Prdrrrs Munliliri, m demdr hdu rl Owar  u- 
pieicedo J t r w d o  dcl r i cp  amiou d t  Gerom l S m  Follu. Enel 
puluab lumr. llamrdo la CrJort., &y on aprrdrm, &al 
c w l  a. halla *L p w r c  d t  hirrrp mbre ri Onyu,  cm +cho trrrua 
dr  dir. mrlro. caán uso, u llecs poc0 dcspuk A l trtrubo de 
pur:; pur, cama Ira rertlntcr n l l u ' o t u s  de 11 lioea, radslinitira. 
de -.uu~ciba sblida y mencilla, ticoc al  lado un e t e y l k  La+ 
c. pux ruusade.. S i p s  pa rprrtrdn y m dirrcch poniria A 
Ir urrtbrn de uguadu orden hash el ayeldtra de L l a d i l h s ,  
¿ s a  conlgue el cunino vecinal que conduct i R~udelhotl de lr 
S l . 4  en la lioca de Frmcin, y q u i  re upam muy prento dm 

urrctcn para buscar terrena mis Lkse y dctemcrfc ca I. 
rrtach dt Card, que K lrranta al SO. 44 Is rills J u r ¡  t ~ d o  
emt I- dltimar crras de olla, d+ryuh de hrber rwcrrido ce tr&- 
ta y cinco minutos mur c e r a  d% trwe y media kil6metma. 

De I. ~ n u c i b o  de Cnsu i L. dc Llagostaa, que r m  111 dos &a 
imprinntcs d d  trayccts, DO rr d&cmo 81 tren em ninguna paric: 
L dhuc i r  untrr r l tu  ce de dete kilbmc~ron, curtrocientas m e  
vol. y 0s mira em veiate mioutoe. La unia  o k a  de hbrics nua- 
bh ar es- t w o .  ca un punntm d. burro, d n  d ~ a  trama. wbra b 
k V 4 ,  d+ reiata metror de lmgirud. 

a4 pwmte de kicrrs, de trro trmms. du d i + ~  m t m a  CLdl un% 
&&mw o i d d o  aster d e  Ilegrr i C d ,  wbrr el rlo Bu anta. 

Al 4 r  de U n p r r r r a  centisua Ir .L. aubimdo haata Lnt. 1. 
ar 1 l . d  dr N d n l ,  i unnm cicotc rreinlm mrtroc wbre al e i n i  
W awr, que e6 el punm cul ai^* & I4 li-, y al qum ha Ile- 
p d o  d e d e  Ilr altura de rettnta m&os i que re encucstn Nr i -  
mamnu la crtacibn dc G u o n r ;  para dcrcender iornediatam.tr 
hriP I. Vall rl. Aro, iadtrnda en cootimadar sunrr la & l'a 
Abu y Iaa re~iicater de Pwcdn mtrc fraedsrp. boyucs de rl- 
oeraqrtr: en utt trpro M k a U ~  lor dos deunomter mir imper- 
unka de !a liucr, practicados t o  r o u  lira. uno 6 ellor d e d h  y 
rict. matrM do cota, y un terrnpl~n de rcints y dos metror de nl- 
tur., siendo eL dociirc mirima de un mctm ochrnta ssntimrrror. 
Atravcndo un putntc curra dlt mamtmstcriotl wbn la riera & Sr 
kay, & tres arcor de ochata w o r  de ridio, para ei tren ra d 
apeadero de I. Fon& Picoal, tLrmiac de Bellwh, IU#N maj coe- 
cwrids pw la lama de rus a g u u  medicioalrr y en e( qur rr h a  
cat.blecido 14 dos conlortnbles rdvrsnis .  

la carretera de quada ordan ha qutd.do I 11 dcmch. &I 
i iajtro. En Is mkmr direccibu rr d ir ius  las elturrs dr Soliu*, 
cas su arruinrde cletillo Y IW restos da rnonumrrtor dr C w s  

N tren de Sant Feliu amb cBrrtwa de suro. 



pr~mitivan, que  pueden ois~tarse bajando en la mmediata estacihn 
d e  Sciita Crisfinc de P.70. Ocho minutos mis  tarde se encuentra 
ia de Ccsii!!u G!Z Aro, con sus pyupoq aisl~dos'de viviendas esca- 
lando la iadera d e  la montaiia " aprorimlndose sucesivamente 
a i  mar, q x  aparece por primera vez en el Ioodo del horizonte. 
fitro pue? :c d e  bierro sobre el Ridaura, de cuatro wamos y cua- 

nta me ros d e  longitud, da  paso á lavla para ascender por la  
rie de colinas que  impiden la vista d e  la villa d e  San Pellu, dcn- 

d e  c l ~ y o  t-ayecto se  domina la hon;rs ?i;lyarl,- S a n  Pol :r mnmi.r.- 

tos antes d e  llegar al termino del viaje, se  c r u a  por delante d e  
u r  espac o30 edificio de nueva planta, sobre cuya puerta se  lea 
nzainderu i)2ib!ico, que predispone cl dnimo favorablemrnte respec- 
to d e  la mportancia y buena administracibn de la villa. E l  reco- 
rrido tot31 es d e  poc0 mas d e  treinta y nueve Iril~metros, y ei 
tiempo enpleado en Bl rle dos horas. La  comunicaeibn entre las 
estaciones se verifica por medio d e  tres hilos telefbnicoa. 

L a  es .ac ih  de San Feliu de Guixols es la principal d e  la linea. 
S e  halla ; unos catorce metros de elevac~bn sobre el nlvcl del mar, 
y en ella . i a c  la Compañia su ediGcio para mziquinas y talleres di. 
recon~poiicibn del ma;erial,en 10s cuales Xay on motor A l c m n l r  
de fuerzp de veinte caballos; sus andenes para carga, cubiertoc, y 
nl aire l i t r e ,  y su  tinglado para repuesto y guarda d e  vagones. El 
material mbvil que  Csta posee lo constituyen, por ahora, cuatro 
locomoto-as de la casa Krauss y Compañia de Wunich, quince co- 
ches par; pasajeros y treinta y rres para carga; siendo 10s prirne- 
ros muy :&nodos y elegantes. E l  coste de la linea h a  sido en junt0 
d e  quinientos cincuenta mil duros, B poca diferencia. Estos son 10s 
datos q u e  podemos ofrecer a 10s abonados d la REVISTA, gracias i 
la arnabil.dad d e  nuestro buen amigo D. Jose Llorens, una de 10s 
individua  d e  13 Junta administrativa. 

Al pic d e  las escaleras que dan acceso a la e s t a c i h ,  se hallan A 
todas hora; carruages que, por mbdico precio, conducen al loca! 
en que erra instalada la Exposicibn de Bellas Artes. 

Este I x a l  merece pirrafo aparte. Sorprende, en realidad, que  
>lnr ihn secnndaria. se hallen iardines de la e::tensibn v 
j e  10s que son propiedad de D. JuBn Casas y de Doña 

Victoria 'errer; poblados de arboles raros y de plantas e;:bticas, 
cuidados con esmero, con anchos caminales cubiertos d e  arena 
blanca y ina que dibujan curvas caprichosas, y esparcidos a c i  y 
alla, bajo la sombra, rbsticos sitiales donde aspirar en descan- 
so la Ires :a brisa dei mar. L a  unibn d e  estos dos jardines por me- 
dio d e  ut puente de madera improvisado, ha sido una idea ieliz, 

I 

turas anli:nas, d e  escuela italiana, propiedad suya, muy d i p a s  
d e  ser e:tFu:stas; el Ayuntamiento d e  lavilla posee el Llibre Vcr- 
beli, cl se1 o doble del municipio y una mara de plata, estilo ba- 
rroco, no s e n t a  de elegancia; se  conserva algbn tnpiz en poder 
d e  particu ares, y, sobre todo, deben existir aún algunos preciosos 
troleos d e  a batalla d e  Lepanto, d e  relevante merito para la histo- 
ria local, For haber sido ganados en buena lid por 10s capitanes 
d e  San Fe iu que mandaban en aquella memorable batalla galeras 
d e  la armrda aragonesa. Todos estos objetos, y otros mas que sin 
duda igno-amos, habrian aumentado la riquem y el interes de la 
seccibn arcueolbgicn. 

E n  res imen.  la eiposicihn merecc ser visitada detcnidamente 
y represcn a un laudable esfuerao que habla n u c h o  en favor d e  la 
cultura de los gnixolenses. Abribse el dla tres d e  Julio y se  ce- 
rrara cl quince d e  Agosto. 

Ademai, la poblaclbn ofrece muy variadosalicientes. Tiene un 
baloeario, doode pueden tomarsr baños d e m a r ,  dc  pila y oleaje; 
bellm pastos; pintorescos alrededores; casinos concurridos; ion- 
das aseadas y economicas, y, por fio, una magnitka babia i la que 
prestan vi j a  y movimienlo las embarcacioncs que se dcdlcan al 
transporte del corcho en pana y elaborada, que rol-rna la base de 
la industrii  y de la riquem d e  la vilia.El nfimero de sus habitan- 
tes e;tcede en la actualidad de diez mil. 

Otro  de 10s lugares que deben nisitarse es el Campo Santo, en 
el que se  I..allan e x p l h d i d a s  tumbas y panteoncs. E n  algunas d e  
ellas bay erculturas degrsn  mbrito,de renombrados artistas;Cam- 
peny,Vallt~itjana,etc.Ue este ultimo son el Angel deljrricto y una 
Dolorosa, de que  ya se  ocupb can deteincion hacc alguil tiempo en 
esta mismc REVISTA uno de sus m i s  ilustrados y competentes co- 
laboradurcs. 

P o r  hlt mo, no queremos dejar d e  seiialar un Cragmentoarqui- 
tectbn~co, jescnbierto pocos años ha, cuya cooseruacibn recomen- 
damas e~icaamentr a i  Ayuntarniento, propxtarlo del edificio. i ios 
relerirnos i unos restos del prinitioo claustro del mo~~aster io  
de bcnitos que  se  remontan sin duda al siglo Xl. Is parte hoy VI- 

sible la coqstituyen dos anchos arcos de herradura, que descan- 
san sobre gruesos y to;cos capi te lc~ de forma chn~so-piramrdal, 
Ics cuales i ~ r v e n  d e  co~.onamiento i robustas y bajas columnas. EL 
claustro dcbia tener dcs  pisos, sicndo de madera el pavimcntodel 
superior; ;s; lo p r s u a d e n  las aberturasque, dunque tapiadas, se 
notan en e e;rtcrior d e  la pdrcd, encima de cada arco. Cada una 
de estas a ~ e r t u r a s  estaba dividida en tres companimientos p 

m 

y bn dei ~amtlbulo dt  11 ezyosiciD. oa p r q u e  hermoc!sirno que  
a d mayor ensurto d t  &. 

Entrasc l u c p  em naa p b l e t n  rce tangula~.  Ldeada de cons- 
--R, J PP IU f o n d ~  CSU el cdi l i sb  destinada a In erhibisibn 
& b o b r u  & u t * .  E l  n u m n u  d e  las expuestrs, qegun rera el 
CaUkp, t. d c  qj. pero can pustrriaridad re han recibido algu- 
n u  m l ~  Sos en ru  gran  m a p h  pinturns al bleo, debidao prln- 
ciplpeat. i anistac r c s i d r n i c ~  en Barcelona y en Sevilla, ). i 
pimoru a k ~ c a e d o r  de nueltra provincia: d e  Olot, de Gerona y 
W mis- %e Feliu. Ni auertros conocimisntos. ni rl ticrnpo que 
cmjlcame. so contemplsr lffi cuedros nos coosienten una reacba 
d d a l h d a ,  ni noc w r m i i r n  indicu cualcs de  d loa  iioa porecieron 
r t s  d i n .  IXrtmoa rolamtata que, entre 10% que Ilam;lron en 
-cul vwstra  atnnci611. r~cordamor .  unoc Raci*lnr de  Borrell, 
ou G b r p  I* rltudio de Urull, dos tifisr !:arzmcor d e  Camacho, 
n u  Wlurrn de Curi, un cuadrito d e  lleres d e  Per,-erm (Antonia). 
un &ro de F r r l ~ c o  titulado I ~ k r ~ m s d i o  de I d ~ r s ,  r~nos Aygr- 
arn de Grnnrll ,  un jwir.rje dc 5blarti y Alsioa, una Aldeans d c  
Hubooa. UH dibujod Ir +Iuma de Pcllicer, un Relralro (,I Iapia) 
d. W r t ,  d w  c u d r u  de Roca, el llamado Carver 1l .wcR dcRoig .  
F a v  du S d c r .  L'* rrrori de Tumburini, csrrtfir dc fijo1 d e  Vay- 
&a, r 8 b e n  dr mu;w dc L a  Rom, Toros (bocete) d c  Casas. Mnri- 
u d o  Mirall**, Ibliwo de  Moragrs. Fluvrm (rin númeru) d e  Mi- 
r a b u t .  y mir que cllor un P s p b  cal.14, p e q u c h  miniatura de 
Sarra. Tamhitn oos Custiron un triptico sobre tabla, lmitacibn 
dd 8 * ~ p u ,  de Soler y Llepis de Valencia y unor reproduccionr. 
dpgraGc81 del .Uiarm dc  Bsrce lona~,  i l r  pluma, de Servat y 
P i b l .  S a b e l i a s  Crurr l  tianc una mpia do mnrqwteria del Esco- 
ri.1 m q  bita lavada y Poa: .Mart1 butn n l m t r o  de cuadroc. ca lo. 
qu rco de a o t u  Iol progwwa pur ha realirado en  el arte a que 
n &dic& 
Lu r c u l l w e r ,  ca nhmero de ( 5 ,  co geocral con bueuas y han 

~ m i d o  auvh suptac i6o A juzlsr par Ira que llcrrn el letrcro wn- 
l i l a .  Ho1 lijrmos aaimismo en una reric de virtan i ~ t o ~ r i f ~ a s  sa- 

18 con p l c r i t a d  por U. R a l u l  Petxot. 
A reeidn d 1  Arq~~~nIogía,  buelga en la Exposican por c a w  

plm y na tnweceria la pena de mencionarre i no contrnrr lor 
obj*tw rarnitidoe por nu*rtro Csbilde G t c d r d ;  entra elh. dar 
p.lirn pua a o  conoziamse. Partccnoa, uo &,tante, que .lgo mir 
@La b 4 k n  reunida, %UI d i r  del m i m a  San Feliu, dcrdc  el 
moaunho que se  acrptrba la r r b i b i c i h  da e t a  d s a c  dt objetos. 
N- s m i p  y ciccrnae D. Jd H u p x t  no. moeh-6 dos pia- 

k c r l - m m h  m n h  en trr arcor a*ini&culam Alrih. 
4 uun & o o c r k  oom una 11011 de ~ U U U ,  a i p  pmlia- 

&a, lu qw r r p e p  .o pqus&s modiltomn u l o r ~ d o m  co. 
&ha daru. i.a mitaarib. d e  nul ruun h.u muy d i L i l  w- 
cu & dL, ~ a l * r ;  eooCno*, cin a m b u p ,  que  re u c d  w 
k*. ¿i* qw w r m d i a r l o  por p ~ w n r s  peritas, y. qw, 6 
w ~ o  4 r r ,  0 0  UB. de IM r j * m p h r n  mba a o u b k r  br 1. 
y u i b e s r b  m n h a  de quzl loa  rematos t i m p a s .  

Arrimuda 1 L q u i m  d e  un p d o  del reícrido ex- laoumri . ,  
WI.aoli r c L d u  p ~ r d  surlo a l p u s :  p icdrrsquedrhiemn hLkr 
percl.oib. 6 la o s k i b o  d. mcdidac que hu mons*. u u b m  pa- 
n d wbm n h p e  ¿* sua r e n e s ,  que  tlrnbi&n wir  b u c u  F u r -  
úu, mw coaplaa l l  r s r  ¡ n a u a r a d a  ro I. ral.  de suiooee  dd 
-.-to uu coleecidn de retrato. con aus cerre.pondieetu 
LI*& & r e d o l ,  puc d G b i l d o  muaicipd dedica i La p e r C p  
h u s r r h  p r d o  I la villn ~ t n i c i w  erniotnrcr. 

JOAQUIN BOTET 'I  SIS^ 



I-a Companyia cel tren creada ei 1889 estigué al 
davant de la seva explotac'ó durant 71 anys de la 
seva circulació (1892-1963',, llevat del període de 
la Guerra Civil (del 23 de juliol de 1936 al 10 de 
:ebrer de 1939). N o  ~ogué,  doncs, complir tota la 
durada de la concessió, que era de 99 anys. 
L'acord més ambic15s de la Companyia, abans del 
1936, va ser el de wojectar el ramal del port. Des- 
prés de supe-ar tois els inconvenients burocrbtics i 
particulars que s'hi 3posaven, el 1923 s'iniciaren les 
obres de construcc~ó. Un any després era inaugurat 
al tram que duic el tren fins al port. 
Com s'ha dit, dura-t la Guerra Civil s'obriun par&- 
Fesi significat'u pel que fa a la Companyia pro- 
pietbria. 
En un marc mes cmpli de la configuració d'una nova 
estrzcturc scznbmicn i :oci-! i~s;=;rzds er e! wI! 
  de al anarqilista d ' ~ n a  societat autogestionbria, el 
23 de iuliol es va procedir oficialment a la incauta- 
ció de la societat anbnima que explotava el tren. 
Marib Vinyas, alesbores president del Consell Admi- 
nistratiu i gerent de la Companyia del ferrocarril, va 
rebre I'ordre de presentar-se a les oficines del tren 
Qn es va procedlr a la seva inccutació. Aquell dia 
I'alcalde Francesc Campb, representant de I'Estat, 
[unt amb les organitzacions sindicals de ferroviaris 
pertanyents a la UGT i a la CNT, procedí a la con- 
iiscació de tot el material mbbil, estacions, via, etc ..., 
i també dels comp7es que tenia la Companyia als 
bancs i I'efectiu de la caixa. 
D'aquest acte s'aixecb acta i es féu el corresponent 
inventari. 

Hon co~ f ib  I'explotació del -ren c un Consell Obrer, 
del q ~ a l  en fou president Emili Fontanella de Sindi- 
cat Nacional Ferroviari de la JGT; Domenec Ba- 
llester secretari, Benet Escrrba [CNT) tresorer i Manel 
Mir, Josep Parals, Liuk Mes-res i Sixt Solés, vocals. 
Díaltra banda Josep Cacas de la CNT, Jaume Mas- 
joan, Miquel Jordana i Enric Sargeli $armaven part 
del Comiti: dlEnllag: entre el Ccnsell Obrer I els tre- 
balladors. 
L'assemblea general de treballadors del tren elegí, 
alhora, un Consell Adrn~nlstrcti~ ~ntegrat per Francesc 

Irnprh informatiu de/ Sindicat de 
Ferroviaris ( 1  936). 

Organigrama del nou Funcionament del 
personal del tren ( 1  936). 



~ a r t a  ae I 'Ajuntament de Santa Cristina al 
Comite Administratiu del Ferrocarril, en 
que es comunica el canvi de nom del seu 
poble: RIDAURA D'ARO. 

Lkr de SM HLIU DE GUIXOLS*6ERONA 

A V I S O  

Avio de la linia, un cop haspcnwtdo a FEVE. 

El tren carni de la Vall d'Aro, en passar 
per davant de /'escorxador. 

Cosp, Benet Escriba, Josep Ma. Saura, Emili Fonta- 
nella, L u s Peix, Miquel jordana i Francesc Campa. 
Més tarc, ei 17 de juny de 1937, ei Comltk Adml- 
nistratiu cel ferrocarril comunicb al personal I- U cons- 
titució dsl Comitk Regional de Ferrocarrils amb 
jurisciiccij en totes les xarxes de Cayalunya. 
D'aquesta manera, doncs, havia de cessar ei Comite 
Administratiu. 
El 31 de ,uliol de 1938 el president i secre-ar de la 
Delegcc5 de Catalunya del Consell Nacional de 
Ferroccrrd es varen fer cbrrec del tren de Sc i  Feliu. 
Després zel 3 de febrer de 1939 la Companyia va 
tcrncr a .ecuperar la tifuhrtat dei tren. El .res de 
novenbre el Consell d'Administració prov s'oial va 
correnccr de nou les converses amb els odiaacio- 

La marca de I"Es&" s'estarnpi s o h  tot 
el parc rndbil. 

El 15 d'octubre de 1963, havent-se suprimit les sub- 
vencions atorgades d'cicord amb la Llei del 21 d'abril 
de 1949 -SI ~hwnc ims  de I'Estclt que possibi!itnvs,n 
el funcionament del tren!-, a la Companyia no ;i 
va quedar una altra alternativa que lliurar el ferro- 
carril a I'Estat: ctExpIoiaci6n de Ferrocarriles por el 
Estados (EFE) . 
L'acta de traspbs va ser subscrita per part de la Com- 
panyia per Lluís Sibils Ribas, president-gerent, Ignasi 
de Blas Viñbs, secretari i Martí Piera i Escoiet 
enginyer en cap de I'explotació. 
Per part d'ctExplotaciói~ de Ferrocarriles)) AngeI Bal- 
bbs Reguer, director de I'explotació de FFCC per 
I'Estat, Eduard de subairector i Vicens Lafuente Fon- 
tana, enginyer en cap de Demarcació. 
EFE era una empresa de I'Estat, perb tenia perso- 
nalitat jurídica prbpia.. 
En I'acta de traspbs esmentada es feia constar que 
I'Estat, en fer-se cbrrec de tots els bens del tren, 
també hauria de respondre dels deutes que 
I'Empresa tenia sobrelot amb els obligacionistes. 
La Companyia de la lin;a, perb, continub amb el ser- 
vei per carretera, complementari al del tren, que ja 
feia anys que tenia -des del 1948!-. Per I'0.M. 
del 3 de gener de 1964 s'adjudicava a la Com- 
panyia la concessió definitiva per carretera del ser- 
vei ((Girona-Sant Feliu de Guíxols i S'Agaró)). 
EFE, més tard havia esdevingut FEVE (Ferrocarriles 
de Via Estrecha), si b6 al principi sembla que tenia 
interks per millorar-ne I'explotació, portant cotxes i 
locomotores d'altres línies, aviat va deixar que 
s'endevinés la intenci6 de prescindir d'aquesta línia. 
Mentrestant, no mancaren estildis que demostraven 
la viabilitat de la seva modernització i ,  per tant, ce 
treure'n un aprofitament econbmic. Perb, endebades. 
Al cap de sis anys, I'Estat va suspendre I'explotaci6 
del tren per la manca de rendibilitat. Era el 10 drubril 
de 1969. 

" 
nistes i e: va arocedir a i'amoitització d'ob igacions 

Acta d'hn cautació del tren del 23 de juliol de 7 936. que hav~a restat paralitzada des de I'any 1336. 



Lo Com-o del Ferrocorn'l de Sant Feliu de Gufxols 
a Girona estava W u r o d a  en quatm m i s  i& 
pmhnb  roordinats per I'enginyer en cop de I'explo- 
toci6: Moviment, Via i Obmo, Mutarial i Tlcrccid, 
anmnat  també Tallm i Tmd6 i les Oficines 
cmtmls. 
En els 77 anys que el tren de %nt Feliu a Glmna 
w eshr en semi, des de Iu inauguracid el 30 de 
iuny de 1892 fins a la dausura el 10 dbbril de 1969, 
es wn succeir set enginygrs encormgats de 
I'axplolacib 
El primer fou Barnard Puig, qui 
gat & les abs d'execuck5 de 
el tmm Ilogosteaaro-Sant Fuliu, 
I bnginyw de camim Cabs Cadenal, mdactar del 
prpi-. 
El 1893 el substitul Josep &u i Roca que wupb 
el c&rw fins I'ony 1896. El mtuumnt de font Picant, 
piWicarnent fch i com el veíem avui, 6s una Ohm 
s e m  &aqueda &poca. Fou r%llmt per poc temps 

A t t m  GUUSC~ i Pi joon (1896-1902) i novclmsnt 
ocuw e1 cbrm~ Josep &u, que hi e s t &  fim I'any 
1915. En aquesta segona e- va realitzar, enhs 
ultres, els @mers ehrds pw. la construociS del lamal 
al port. 
A partir de 1915 i fins I'any 1958 I'enginyer mspan- 
sable fw Jaume Uad6 i Vidal. A dll m deu el pro- 
jecte dsfinitiu del rnrnal al Pwt de Sant Feliu oixlcom 
!a redo~ccid dal prolede basa per I'enllcy amb al fer- 
w r r l l  dlOlot, vno de les taques que m rkalihrnr 
amb m& ddadjcucib. 
fer poc temps ocup la m a n t  Eliseu Jubert i Salle- 
tus (1959-1961). lúhkn enginpr en cap fou Mart( 
Piro i E ~ o f e t  que havia edDt enginyer dsl tmn de 
í'uiom6s i que es w dedicar espedalment ai pro- 
[ecfe d'mllq amb ba h o  d'olot com o dnico solu- 
ci6 p e r  dvitar la desaparicid del Cardet. 

El Semi ¿e Moviment u~rnprerria el de les 
eshxions: cup d'astacid, mmger ts  dr: hixo&, 
hxtors, gwrdagulles, mossos d 1 ~ f n c  ib...; i tombs 
al parsonal dels Mns; caps de tren, wisors o con- 
d m n  (bis tm lasmes vtllitzob ipdistlntarnent per 
identificar d responwMa de4 tm) i gucdufmr; o 
mossos def hen. 
Aqvetta secci6 esYaw encarragoda, per )ant, de lo 
h m c i ú  i armporicid dats tmm, Ia vigllfrncia dels 
combois dmnt la marxa, la &rre a, la u r r e g a  
i lm maniobres en les esiw,c¡ons, i' 'administmcid de 
les esiudom, Iu hctwrncid, la raca pioc¡&. . 

Segms al aReglumento para la explotcici6n del Fer- 
mcarril Econth.lico de San Feliu de Gvlxols a 
Geronam elaborot I'any I982 1 en molts aspectes 
vlgmt fins el fi& & 11axplotoci6, ei cap d'uno esto- 
cis ha da: 

R e v i m  i guurdahns amb la &quina 
núm. 6 davant el dipasit de mdquinss 
St Feliu, mhe els anys 20 i 30. 



Art. 45.- rProcurará resentume aaeado en su 
persona y rvpas, so E re todo mientras recilba 
y &p b. trones, en cuyo caso vestir6 slem- 
pre e unibmeo. 
t'uniforme constava de: 
Art. 366.- u( ...) americana, chaleco y ponta- 
16n & pe60 arul can botones dorador y erra 
con frania ozul &ro y las iniciales de la t om- 
pañla, pom llos lafes y encargados de estacio- 
nas y awdwos,  foetwma, conduttons (. ..) 
dos *s de estac6ón llevaran como dirtintivo 
un viva dorado en Iu frania de la gorra y el Ine 
pestor de Movimionto (. . .) un ga16n estrecho 
dotada tcunbi¿n*. 
In categoria de I'estucib venia determinada per la 
importbncia de la poblaci6 i el volum de les merca- 
deries que s'hi facturaven. A la vegada, de la qua- 
lificaci6 de I'estaci6 depenia la categoria del cap; 
el rmmbre de treballadors de qu8 disposava i els 
sous. iu diferbncia de sous 6s forqa considerable 
segons la responsabilitat del cbrrec a cada estació: 
lbny 1912 d cap d1estaci6 de San Feliu cobrava 175 
ptes. al mes mentre que el de Santa Cristina en 
cobram menys de la meitat, 80 ptes. 
Eren estacions de primera Girona i Sant Feliu, ca 
i final de lhia i les poblacions m6s importants i am E 
m6s moviment de mercaderies. Els caps d'aquestes 
estacions eren sis responsables de les difemnk tas- 
ques. A comenpmenh de segle cada una d'aques- 
tes estacions tenia entre 8 i 9 treballadors incloent-hi 
el cap d1&ci6, els dos fadors, de Gran i Petita Velo- 
citat, auxiliats, guardagulles i diversos mossos, a mes 
d'una persona encarregada de vigilar les ins- 
tal4aci~ns. Durant els anys vint van arribar a tenir 
entre 10 i 12 treballadors i durant la Guerra Civil i 
els anys següents, a causa de I'augment de trdfic de 
mercaderies, es va arribar a 14 o 15 treballadors, 
per tornar-se a reduir a les quotes de comenpnent 
de segle durunt els anys 60. 
Les estacions de Llagostera i Cassb eren considera- 
des de segona. El nonal en aquest cas quedava 
redu'it a un mosso 8" 'estaci6 que s'ocupaw de la cbr- 
rega i la descbrregc del tren i al cap d'estació que 
feia la resta de les tasques: factor, guardagulles, 
guardabarreres (quan quedava una barrera propera 
a I'estaci6 i era un pas poc transitat) ... 
A Quart, Castell dlAro i Santa Cristina, estacions 
considerades de tercera, el personal es limitava al 
cap d4estaci6. 
En aquestes estacions petites el cap d'estacib feia 
la majoria de les tasques, des de vendre els bitllets 
als viatgers i facturar les mercaderies i fer el canvi 
dlagulbs fins a controlar i organitzar el pas dels tmns. 
L'horari de treball del personal de les estocions 
estava determinat pel pas del rimer tren, que sor- 
tia de Sant Feliu a les 4.44 h ¿' el mati, i per I'últim, 
que hi arribava a les 11 de la nit. Amb una freqühn- 
cia mitjana d'unes dues hores pssaven la resta de 
trens regulars a m6s dels de mercaderies que no 
tenien una periodicitat fixada. Perb no sempre es 
podien complir els homis i si alguna cosa prowxava 
UR retard en la sortida I'hornri de treball es podia 
allargar fins ben entrada la nit. A causo dbquesta 
jornada de treball tan dilatada i a la necessitat 
d'haver d'estar sempre a disposici6 de qualsevol 

urgbncia era imprescindible que I'estacib fos tamb6 
la vivenda del cap. 
Podien disposar d'un dia de festa a la setmana i de 
15 dies de vacances anuals, segons una programa- 
ci6 elaborada pel cap de la secció de Moviment, 

ue era el cap de I'estaci6 de Sant Feku o bB el de 
Birona. Per cobrir ei servei Ia Companyia tenia pre- 
vist un torn de supl&ncies per cada poble, menys a- 
Sant Feliu i a Girona que ja tenien prou personal per 
organitzar els seus pro is relleus. Josep lzquierdo 
Blanch i Santiago Ruir rerpifib de Llagostera i Pere 
Torrent Mestres de Quart van ser tres dels molts caps 
d1estaci6 suplents. - 

Hem parlat amb Josep lzquierdo Blanch, cap de 
I1estoci6 de Castell d'Aw des de I'any 1950 fins al 
tancament del servei Irany 1969. Havia comengat 
fent Ibp~nentatge a I'esfació de Sant Feliu, on va 
entrar d'ualumnerl'any 1941 com ajudant de factor. 
la seva feina alli era facturar les mercaderies, taxar, 
controlar els carregaments, organitzar els furgons.. . 
despds va ser cop d'estació suplent. 
Ens explica que 11estaci6 de Castell dlAro la portava 
ell tot sol: 
USO hl b v i a  alqun h n  de mercaderies axtmor- 
dinad, algú de la brlgada de Via i Obres), venia I a aiudar-me pwb norma ment estava sol. A 
tocar I1&a* hl havia el pas a nhrd) de la cap 
retem do S1+r¿ amb un quarsIubarreres, 
par4 e81 s'acupavrr de la seva feina. 
Cada 4 a  havkm de fer una rrrla& dela bit- 
llets vrnufa i de les morcaduies ttaansportades 
ahb fa numrracib i la liquidoci6 i ho envibem 
tot ficat a dins d'un sac de lona a Sant Feliu 
amb el panúhim tm, el 10 perqui aixi 
Iremd.mb Iea oficines de Sant h¡iu ia ho tenien 
a punt. 

Castell drAro era una estació de molta feina 
per les pageses de la Vall drAro que anaven 
al mercat de Llagostera el diious, de Cas& el 
dimecres i de Girona el dissabte.. . Hi havia sem- 

re un o dos furgons extra els dies de mercat, 
Ibs mercaderies es facturaven el dia abans i ia 
teníem el furgó ple per marxar l'endemb a pri- 
mera hora. Quan el pagis venia al mati pagava 
e0 bitllet i la facturació. Després a cada poble hi 
havia unes carretes que portaven les verdures 
de I'estació fins al mercat. Els cistells de verdura 
i aviram es posaven al furgó, per6 si no hi havia 
gaire gent al vagó les mateixes ageses ho P pujaven amb elles o ho deixaven a a glorieta)). 
b comunicació entre esfacions ;'efeckiiava, des de 
I'inici de I'explotació -1892-, per telefon; inicialment 
nomes en disposaven les estacions, posteriorment se'n 
va installar a tots els baixadors i cap al final de I'explo- 
tació a les cccasilles)) dels passos a nivell. 
((Quan un tren sortia de Sant Feliu o de Santa 
Cristina, em trucaven per comprovar que tenia 
pas lliure fins a I'estació de Castell drAro. Des- 
prés jo havia de tocar la campana, un o dos 
tocs segons si el tren venia de Sant Feliu o de 
Girona (...I; Quan arribava a I'estació el abfe* 
del tren m' avia de donar la udocumentació~~, 
ue en dbiem, (fulls de ruta, relació del que es  escarr rega va...). Despris io tecava el xiulet, 

que volia dir que hi havia via lliure, el revisor 
ordenava al maquinista que arrenques i la 
maquina xiulava. 
Castell.drAro era una estació on molt sovint es 
creuaven trens, t'havies dbssegurar que un 
tren tenia via lliure abans de deixar-10 sortir de 
I'estació, per aixh trucirvem per telirfon a I'esta- 
ció més propera, si no podia passar el tren 
s'havia dresperar a I'estació, perquir aquest 
tren només tenia una vian. 
Segons recorda Josep Vall-llosera Demiquels, fill de 
I'últim cap d'estació de Llagostera, Joan Vall-llosera 
i Funosas: 
N(. . .) el telbfon era una línia interna de la com- 
panyia, si despenjaves senties totes les conver- 
ses. Primer feia un toc drdtenciÓ i despres el 
senyal de I'estació on estaven trucant. Eren uns 
senyals tipus morse, a Llagostera era la du:  
curt-llarg-llarg. A través del telbfon també es 
demanava que srenganxessin m6s vagons, si 
hi havia molta cbrrega, o es recl~maven els 
paquets. ..a 

Únicament St. Feliu i Girona tenien 
guardagulles, a la resta &estacions se 
n'encarregava el mateix cap d'estació. 

Llambilles, Font Picant i la Creueta no tenien ccte- 
goria d'estació, eren bo'xadors. Eis viatgers podien 
esperar-se dins I'edifici del baixador perb havien 
díadquirir el bitllet al revisor una vegada eren dalt 
del tren. Si hi havia mercaderies a facturar I'interes- 
sat havia de dirigir-se a I'estació més ropera. 
Els baixadors comptavsn únicament arn L un encar- 
regat o guarda, que igualment com els caps d'esta- 
ció i a causa de les ex~gencies del servei, vivia a 
I'edifici del baixador. 
El ((Reglamento para 13 explotación del Ferrocarril 
Económico de San Feliu de Guíxols a Geronan de 
1892 contempla de manera es ecífica que una dona 
pugui ser I'encarregada del Eaixador: 
Art. 63.- ctPodrú desempeñar esfe carga una 
mujer, siempre que la Compañía lo considere 
conveniente>>, circumstdncia que es va donar sem- 
pre i a tots els baixadors. 
Efectivament, el fet que els baixadors no despatxes- 
sin bitllets ni facturessin mercaderies feia que es con- 
siderés una feina apta er una dona, el treball de 
la qual era considerat su E altern. A més aixb permetia 
a la Companyia estalvjar-se una quantitat conside- 
rable de dinen ia que em seu sou, enths com un suple- 
ment del sou del marit, era molt inferior al d'altres 
categories professionals, amb menys responsabili- 
tat i tot. A comenqamer,ts de segle les guardesses 
dels haixndors de I,lan?bill~s i IQ Crwstc! cohrclveo 
10 ptes. mensual, vuit vegades menys que un mosso 
de qualsevol estació de la línia (82,50 ptes. men- 
suals). La de la Font Ficant que cobrava 25 ptes. 
mensuals era una excepció. 
La diferkncia es manté a'  llarg dels anys, encara que 
en menys proporció: cap als anys 40 cobraven 
49,50 ptes. mensuals, 4 vegades menys que un 
mosso d'estació (231 p tes. mensuals). 
Es pot comprovar que sovint tots els membres d'una 
família treballen per la Companyia, moltes vegades 
des de la inauguració de la línia i fins la clausura. 
Aquest és el cas, entre molts altres, de les famílies 
Calasanz-Casanovas, Roure-Vidal i Vallmaió-Ri au. 
Manuela Casanovas, natural dlEstades (osca? va 
comenqar a treballar a la Companyia el 30 de iuny 
de 1892 com a guardessa del baixador de la Font 
Picant i va ocupar el carrec fins poc abans de la 
Guerra Civil. Estava casada amb Mariano Calasanz 
Lagüena, també a la Compan ia des de la inaugu- Y ració i que va ser capatas de a 4a Brigada de Via 
i Obra amb seu a la Font Picant. El seu fill Ramon 
va ser peó i un altre fill,, en Josep, guardafrk i últim 
cap de I'estació de Scnta Cristina. 
També al baixador de la Font Picant hi va viure una 
altra família de ferrovia+: Josefa Vidal Mir, guar- 
dessa del baixador des de 1934 fins 1957 i el seu 
marit, Fernando Roure V~cens, capatbs de la quarta 
brigada. El seu fill Josep Roure Vidal va ser revisor 
fins I1any 1969 i un altre .fill, Joan Roure Vidal, va ser 
peó de la brigada. 
A la Creueta Margaritc Ri au Cabarrocas va ser8 
I'encarregada del baixador &s del 19Q8 fins almenys! 
I'any 1940, estava casada amb Francisco Vallmaió, 
Freixes peó de 13 l a  brigada urnb seu a Qucri.1. Lc; va 
substituir una altra donu, Pilar Xuclb Planas. 
A Llambilles I'última pardessa va ser Montser- 
rat Duch Simon, el seu marit, Narcís lsern Mande- 
reau, va ser durant 20 anys peó a la brigada de 
Cassb. 



Caps cl'wtucid i guardestes dels 
baixadors 

Estacii do Sant Feliu 
Joan Saura Gimensz 1892-1923 
Antoni Gazo Bravo 1923-1936 
Llluís Grimal Creixell 1939-1 950 
Narcís Busquets de Palol 1950-1969 

Esta46 dp Caatsil d'Aro 
Francesc Castellls Peracaula 1893-1924" 
Albert Magrib Punzet 1929*-1938 
Joon Vull-llosem Funosas 1939-1950 
Josep lzquierdo Blanch 1950-1969 

Estoci6 de Santa Crlstha 
Joan Mateu Junque 1906*-? 
Tombs Soler Lanau 1912*-? 
Albert Magrib Punzet 1923*-1929 
Jaume Portes Carbonell 1929-1937* 
Pere Barcelo 1940 '-2 
Josep Calazans Casanovas 1956*-1969 

Balxudar de Font Picant 
Munela Casanovos 1892-1934 
Josefa Vidal Mir 1934-1957 
Rosario Bertis Roqd 1957-1969 

EstacJd de Llagestera 
Josep Bigarro Hulet 1892-1906' 
Fmncex RuRz Tejem 191 2*-1929* 
Jwn Mir Joan 1933*-1939 
Narcís Busquets de Palol 1939-1950 
Santiago Ruiz Perpiñtr (interl) 
Joan Vall-llosera Funoxls 1950-1969 

Estrac¡¿ de C u ¿  
Antoni Gazo Brava 1892-1923 
Lluís Grimal Creixell 1924-1939 
&nel Naval lsern 1939-1969 

Baixador de Llambilbe 
Rosa Salench Llenns 1903-1923* 
Montserrat Casanovas Pol 1929*-1949 
Montserrat Duch Simon 1949-1969 

Estaci6 de Qwrl 
Francesc Prats Pinsanch 1892-1924* 
Esteve Prats 1929*-1940C 
Francesc Pou Gispert lW6*-1969 

BalxacCor de La Ctruetcr 
Margarita Rigau Cabartmas 1908-1940* 
Pilar Xuclh Pianos 1956*-? 

Estac¡¿ de Girona 
Josep Forns Planes 1892-1912 
Fra~ncesc Ester Gallo 1912-1941 
Tombs Soler h a u  1941-9 
lluis Joan Reixach 1956*-1969 

Nota: Els anys marcats amb * s6n dutes en qub el 
treballador edaw en servei, perb no indiquen for- 
psarnent ilnici o final de I'activitat. 

Ei cap da tren I el ~crardufri 

lo dotocid en personal de cada un Als trens en cir- 
culaci¿ era de qwaw tmlxrlladm, El moqulnista i 
el fagonar, que s'encomgavem exclusivament de la 
mbquina, i el cap de trsn i d guardok 
El rnfixim respomble d'un tren, quan estova en cir- 
culaci4 em el cap de W n ,  anomenat tomb4 tan- 
ductor o wisor. Aquest pemotge ocupava el 
de dc\rqrrt de cada comboi ksi dnmm de "SP o 
mfrquina, casrr que li metia cornun'hr-se I donar P" &ECS &pidament o maquinish. El guatdafrb es 
coHocaw al Fvrg6 de damm i em l 'encm at de 
servir el f r ~  de rnb d'oqucrt hny6 o més d'&wr 
les rnanbbm o les estocions (canviar i hngcmwr  
wgons, . . ) . Tots dos estuven tarnu emcarregots de 
mantenir nets i en cond'~cions els c o b  dels viatgers, 
que anaven sitwts entre eh dos fatgona. 

Llagostera, 
barrera de la 
ctra. de 
Tossa. A les 
estacions 
petites el cap 
d'eshció fins i 
tot havia de 
servir les 
barreres. 

Molt abans 
1 de la 

*weM 
Social, el 
pe-/ 
del tren 
tenia 
assepun- 
cm d'ertk- 
medat, ¡ubi- 
laci&. 

ksep 
lzquierdo 
Blonch, cap 
de /'esfaci6 
de Castell 
&Arn, 
anuncia la 
sonu& d'w 



SERVEI DE VIA I OBRES 

El Servei de Via i Obres inclou tat el personal encar- 
regat del manteniment i la vigilbncia de la via, dels 
edificis i les installacions de la Companyia i els guar- 
des dels passos a nivell. 

Les brigades de via i obres 

El servei el componien un paleta i un manobra encar- 
regat del manteniment dels edificis i 5 brigades 
encarregades de la vigil¿mcia i la conservaci6 de 
la via amb seu a la Creueta, Cassb, Llagostera, Fant- 
Picant i Castell d'Aro. Posteriorment es creh una altra 
brigada amb seu a Sant Feliu que siencarregava del 
ramal al port. Cada una d'aquestes brigades estava 
formada per un capatds i 4 o 5 jornalers i tots ells 
estaven sota la direccib del Cap de Via i Obres o 
Assentador de Via i Obres. 
Durant els anys que M estar en servei el tren es van 
succeir tres caps de Via i Obres: 
- Joan Sabater (1892-1907) 
- Narcb Mir i Alech 11907-1948), de Bbscara i domi- 
ciliat a L/agostera 
- Isidre Torrent Exp6sito (1948-1969) de Quart. 
Cada brigada tenia al seu cbrrec una seccid d'uns 
8 quilbmetres i únicament en casos de desperfectes 
de considemcib o de descarrilaments i d'accidents 
greus podien abandonar la seva secci6 per refor- 
r;ar una altra brigada. 

La seva missi6 preferent era la via, que s'havia de 
mantenir sempre ben anivellda, canviant els rails 
gastats o en mal estut, tumbé havien de procurar 
conserrar les cucutes I els desguassos en edicions. 
Els pals i e ls  fils telefbnics que discorrien al llarg de 
10 via eren bmbc! de \o seva competbncio. 
Hem parlat amb Josep Vidal Gbmez, pe6 de la 3a 
brigoda amb seu a Uagostera entre els anys 40 i 50: 
a l a  bri((ada de Llagosrem fen& &s de pas- 
sat el V.rsr$rr, ktn 16 fins a rota Cm Tibay, 
k n  24 
Lo nostra bkra .ro vtgñar i roparar la IMa kk. 
fhica i la vio, cunviar rails,,.. mn k n k m  do 
recanvi a In rasha, hnhm una galga per 
c o k a r  als rails u m p n  a disrbncio, ,. Una 
bina molt dallirada m 6  pho+or lm trulv-, 
aix¿ nomh ho fela OI cap de colla 
A I'bivern tmkm mdts (drM prqub las p b  
ge4 i 1.r humitats fohn mrrwm lm  trawues i 
els r d b  Phavion ci'asamtor. €is fils 3.kOnics 
es trencavan nu& pel vent, les g.ladar i 4 . r  ph- 
g u r  tomb6 havlem de netoiar les v4.r per les 
novades, &fem una mka da cemi amb las 
pales prqu¿ paguis passar la mbquino amb 
e1 uquhnieveu, d@ ho ozabbvnm do 
repom. Si nvvmFo (ort r 'a~muleva molta 
neu als c b s m w ~ i  r p c d o  rl desmrurt dr Qoca- 
farim, QJ. qu*daw dmí do nou... A lf.ttiU 
reporrbvem i mWem cumies qw 10s pbgm 
havien Set mdb4, padauem p h *  pet p- 
teah els fils tole(bnitr, tdldivmm camymrs... 

Components de la rrigada de Cassa de la 
Selva amb el cap d'aquesta estació, Manel 
Naval. 

A 114 de 8 h dol mut? Ja havim de ser a I'esta- 
ci6 per preparar k s  eims, pleg&vem a les 6 h 
a l'estiu 1 a 2/4 de 6 h a I'hivern. Aixb era 
I'horcnri normal, perir ca& dia un entrava de 
nit a bs  4 o S h de la matinada i abaas de par- 
sar el primer tren fibiem un tros de via a peu. 
A Llagostera ens tocava anat flhs a I& casilla 
de Panrdes, un & Card venia fins a Llagos- 

tera, el de la carilla anava fins a la Font 
Plcont ... i abans del primer tren tota lla via 
quedava repassada per si hi haguis alguna 
cosa: cadbvers d1an9mals o do petsokes, rocs, 
terres edlevissadws.. . a n h m  amb una potent 
!lenter~a. 
Era una feina molt dura perquP sempre esta- 
ves a fora, i a I'h~uem, amb unos gelades ... 1, 
passaves moha ftod, sempro anavos moll... 
knfem un dia de fssta a !a metmclna, dihm 
o diumenge, menys un que es quddaw de 
&diol i ropcluavcr Ie via a peu, el mati cap 
a Cars¿ i a la tarda cap o SM kliu, si (ri havia 
alguna uqbnciq hi havkm d'anar tots fos 
I'hora que fos i feu el temps que fms. 
Sovint marxbvem tot el dia i ens Hiem ul dinar, 
ia teniem paolllos ... i de tot, cunbwm amb la 
furgoneta i si es presentava una urgincia ens 
avisaven amb un paper que ens tirava el tmn 
i desprbs un o uns qudntr mom¿wem a peu cap 
a una ahrvl banda. 
La furgonota es dwmuntava, les rodes i la pla- 
tabrma, f així la trbiem de la vi& s i  venia un 
tren, per fer-la drror I'ernpenyimm o ens 
enganxhem darrera d'un t inn .  
La Quimeta lzquierdo Blanch filla del capatbs 
d'aquesta bri ada de Llagostern, Josep lzquierdo 
!OI=, ens ex$ca com el reu pars organitzava la 
bina: 
*Cada dia al matí l'assontador li sncarrrgava 
la feRna s1 hi havia alguna coso ur$+nt, si no 
(a sabia 01 que havia de fer, i ell ho dirtrilbu'ia 
a k briaada. 
Cada dih havia de far un uputha d. la feina 
htar tamb& portaven wn control dol material, 
tteveisses, rails.. . que havien coldecat o que 
tenion a CC casina. 
A I'esiitu havien d'anar a vigilar que no es fes 
foc, anawn Qnkament de Llagostero a la bar- 
rera da PaneBes, es ropartien un Xa31 da d a  i 
vigilaven que una guspira no s'agafés al bosc. 

AExir nom/$ ho feien al pk de I'estiu i p l s  tnau 
del migdiu que prr[aven la costa dlEn Alou i 
esbuhgavon moltn. 

La guardessa del pas a nivell 

Al llarg de la línia del tren de Sant Feliu a Girona 
hi havia sis passos a nivell vigiiats per un guarda, 
eren aquells encreuaments amb les carreteres prin- 
cipals i més transitades. Depenent del volum i de la 
intensitat del trbnsit d'acjuestss carreteres i de la peril- 
lositat dels encreetmenb, hi havia una cadena o una 
barrera. 

Enriqueta Bou Roses, guardessa del pas a 
nivell de St. Cristina i Enric Mont Ferrant, 
peó de la 4" brigada de Via i Obres amb 
seu a la Font Picant. 

Aquests sis encreuaments estaven situats en els 
següents pu7ts: 
- A Caste I d Aro a I'encreuarnent amb la carretera 
de Castell dlAro, molt a la vora de I'estació. 
- A Santa Cristina al pas de la carretera de Castell 
dlAro, ttambé molt a 13 vora de I'estació. 
- Al pas de Panedes en el punt d'encreuament amb 
la carretera de Girona a Sant Feliu. 
- A Llagostera a la carretera de Caldes de 
Malavella. 
- A Cassb a la carreyera de Riudellots. 
- A Girona a la carretrea General a Barcelona. 
Normalment era una feina encarregada a les dones, 
és un cas semblant a les encarre ades dels baixa- 
dors. El ({Reglamento para la exp ? otación del Ferro- 
carril Económico de San Feliu de Guíxols a Geronax 
de I'any 1892 es referia a la contractació de les guar- 
desses dels passos a rivell de la següent manera: 
Art. .- d o  serán siempre que sea posibie, las 
esposas, madres, hermanas e hiias de a l g h  
empleado de la Cornpañía)) 



Carnets de ferrovia 'is de 
Narcis Isern, peó de l a  
brigada de Cassa i de l a  
seva dona Monfserraf 
Duch, guardessa de 
Llambilles. 

Si aixb no era possible, la Companyia oferia la feina 
a una dona que visqués vora el lloc on estava ubi- 
cada la barrera, [a que el servei requeria una dedi- 
cació com leta durant tot el dia. Unicament en el 
cas de la E arrera dal pas de Panedes, a la costa 
d'En Alou, fou necezsbria la construcció d'un habi- 
tatge, ((la casilla de Fanedes)), ia que era un paratge 
deshabitat. 

Dolors Gurnés Bou :,a estar al cbrrec de la barrera 
de Llagostera, encreuament de la línia ferria amb la 
carretera de Calde; de Malavella, des de I'any 
1932, uan ella tenia 19 anys, fins I'any 1969, quan 
es va c I ausurar la h ia .  
Ens explica com erc la seva feina: 
d o  era soltera i vivia en aquesta casa (cone- 
guda avui com 'a Farrera, situada iust al costat del 
pas a nivell), em van oferir el cerrec de guarda- 
barrera i el meu pare em va eonvAncer per 
acceptar-10, es eobraven 2 pessetes a0 dics, que 
en aquella Apoca era forp. 
Perb no tenia cap dia de festa a la setmana ni 
cap dia de vacances, si mai estava malalta ho 
feia algO de la família, el meu pare, el  meu 
marit, o hi havia de posar un swpllenf pagant- 

lo 'a per¿ SI passava alguna cora la rerpan- 
s a 6 i h t  ara meva. Mis tard d a m  demanar 
algun dia de permin i e1 rup ent el paqcnvca la 
Companyia. 

f 
La meva bina era posar la burrera qwan venia 
d tren, la barrera tmiu unes rodes i es feia cór- 
rer a ma per ens carrils. 
Em una feina de maha respnmb l i~ t ,  perqub 
si parsara alguna coca i no haguit posat la 
barrera.,., per sort amb tants anys namés vaig 
tenlr un accident I epcura hi havia la barmru, 
pler¿ e0 cotxe no va poder parer i w anar a 
topar amb o0 trbn, no et van f er  m s w .  
Llevat de la barrera del pas de Penedes, que va tenir 
felefon forca aviat, els altres pssos a nivell no en 
van disposar fins pocs anys abans de clausurar el 
servei. +esta incomunicaci6 era la dificultat m6s 
gran. L'encarregada de la barrera mai no sabia 
exactament quan pussaria el proper tren. 

*Els que tenien horari fix, els regulars, /a eSr 
espvuva, a m6e tatx hnion l'obl ac36 de xiu- 
lar quan sartien dm I'estacl6 de L 7 agorfiera, al 

revolt i ubanr dbrdbar a la barrem. Per¿ no 
wmpm ha feien, na ta'n p & s  rRfkll6 bavias 
d4esp.rurdos I ve~urs'ls venir i &opr¿s e&rrsr a 
pesar JCI barnra . SI k pau- mm artet a86 
carrohrt qlor anarvm a C a b s  pol tren Oros 
rodnclmn peqclib s'hwhn d 4 ~ m r  rnawo*. 
UnaitmcasmeiddskemespedQcisdem~enes: 
aSaMilnqim.nvdaur,pdnapcwqvclnpn~- 
sudu. Ho ~ ~ Y l i r r n  p.rqu& uCilHxawen un ddhma 
da m l r  pm banderer: d PSh&n inm qm parc 
MM JHI*W knd6m VSCdLl a kl mjlq~lna 
w k  CIr qrn #I mda ,m dtn d ' ~ ~  de 
G h w ,  si p#tava uw bandQlrP vr& all furgó 
dm darrom i s  que en v M I m  un (kl Sant Wkr. 
HI hoviu dgwl marquhi#a qur em amabb I 
MWJ un pmpw dien quant Mguh a d r ,  
pa& n#malmmnt havia dlsrp#ar I wwm o @r 
d im, si hia W la? k r a  &s !a rcgoFDtm. 
U n a i p a c o d d o G n t n u m w ~ b ~ ~ ,  
que ddavmn malts lhwar -s m m @ ~  & 
mahrial de QUPI.CIQ dm dia I & nit, mbmw do 
nitrnet*wksnfímpsd'oolrora~nl&dorc 
mh una mica. 
S1 wn tmn tenia va d.rwd)ammmtt com qwt no 
ms p o d b  rrv&ar, no mbhm quh p u ~ v o l ,  1 
anarnpm#rtlMdQrw~lrlgadr#ddtmnwqpio~ 
abva pami *ntn drm wtackmr, h r  no o+ 
k v l m  u uvhar I ' e d d  hcl* m d n  

U& hl* )  I p.uI DI(IW(1 e-8 
ua4dt4 o(gw S Y ~ ~  u djC- qUI -. 
Quan vam tenir td.iion @ arn -nt, per¿ cwn 
que em dirr, la *gotJtm wmpn h m h  d ' e r  

e""C nt p+r rHMir-Jo drr d. aaccr* 
amb6 corn en al cas de les uadesses dels barxa- 
dors, molts matrimon~s trebo 7 l a e n  conjuntament a 
la Cemponyia. Aquest e! COS d'Ac3Bla~da Vtlla- 
n w m  Fam, guardesso & la rcawllov de Pomdes 
1'a 1939 I d seu marit Miquel Sa115 Ensesa, pe6 
ddYa 4a Brigada de Via I O h .  
El moteiw cas e! d'Enric Moni Ferran, pi36 de la 
4a Brigada de Viu i Obw amb seu a la Font Picant, 
I Enriqueb Bou Roses uardcrbarwm a Santa tr is- 
tina d Arn. tu sevo filla abno Mont ens explico com 



7 
Eduard Almar Riera, ajustador i operuri de primera 
i germa de I'últim cap de tallers, recorda com eren 
,els tallers: 

5 de hs Brigaades & Vio i obres. Barreres passos a niven. 

fa barrero da Casteli &Ara a la ctra. de 
S'Agor6. 

Servei de material i traccli) 

A Sant Feliu de Gu[xols, iust darrera de Iktaci6, hi 
havia les instaliocions del servei de Tallers i Tracci6: 
els edificis de tallen, de cotxeres, el dipbsit de 
mbquines, l'aiguada, el dipbsit de carb6 ... Unes ins- 
tatlocions d'una extensid considerable on treballa- 
ven entre 15 i 20 penones. 
El cap del servei era el cap del taller, que tenia auto- 

Una mdquina de wpor urbminishmu k 
krca motriu als b l l e rs  fins que la va 
substituir I'eimrgia eúktrico I'any I 96 l . 

aE1 taller hnia dues portes de fusta i rodonet 
de dalt que oeparaven dor espais, dreta i 
esquerw: 
SA la pon erquorra una via oc ficava al taller 
per entrar les mbqulnes, a pocs metres de la 
porta hi havia la &nan per reparar Iu 
mbquina de sota, Mós mall kt havia els bancs 
dds a~ustadors: hi havia tres a~umtadon. A 
conrinuaci6 hi havia les fornals, duec 
mera em lliure por a qui la necessfhis, s 
hi ttsballava un o(~lrori ue wa un fortador fix. 9 rifat tant sohe el ~ersanal iorb~iclment de tallen com A "tinuadd hi havia e h s ~ a t x  del *ww de 

9 ,  

sobre els moquirhstes I fogoners. Van ser: 
Casimir Rod6n l892-WO4 
Juan Batista 1904-1925 
Josep Bertran 1925-1928 
Llurs Bussot 1928-1955 
Joan Almar Riera 1955-1969 

tallers, 
*A la part dreta del talhr hi havia les taqui- 
Iks per carnlar-no*. Darpr¿s una sem cinta, 
a davant un banc do fuster,. .. que com que em 
una mica amantan tm'ballaw assegut..., des- 
pds una mola ¿'aigua i una mola mdmica 
d 'esmeril. 

uAl mig del taller hi havia un torn d'airs amb 
un er&ri que era el torner, el torn servia per 
reezcar las l k n ~  que venien en bru+ de la 
fundició i ber tornejar les rodes que r'havien 
de rectificar perqui quedaven amb una canal 
de tant funcionar. A confinuacii hi havk un 
altre torner, o p o d  de rlmera, i encaro hi t havia un altre torner arn un altre forn, ope- 
rari de se ona. Despris encma hi h a v b  ran 
altre tom I iure per a qui el necessitér. 
uA clontinuocid venia una rnbquina de lane- P lar, moh gtossa w r  plawjar les parab es que 
amb el modmont del capgal es gasiaven i 
r'havien de nciifkor. Oesprés hi havia una lli- 
modera que servia pel mataix per¿ era m i s  
petita. Des r¿s hi havid una rnbqrrha radial P que norma mont urvia per roctifkar les b i t  
les ve eren d'un material quo en deien unti- 
hic& 
rDespds hi havia una miquina de foradur 
normal i al finml de taller una mhquina de 
vapor anglesa que subminiottiwa potbnck a 
tot el taller a travis d'un embarrat. A darrera 
hl havia I'eixida amb un safarei4 on es refri- 
gerava I'aigua de la mbquina de vapor, rem- 
pro hi havia aigua calenta i servia per 
rentar-no, les mans. 
abaspris hi havia la part de la cotxerol, que 
estava al costat &I taller en un ahre edifici, 
s'hl re arawn els va$on, en dbiem crol rofia- 
tari,, I: i havia 3 furfors i 2 pintors. 
rElr  moquinistos i togeners tenien un altre edi- 
fkh el d w d i  de m¿quines. lat enimven a dins 
amb dues vies i tomb¿ hi havia una forra. 
d l  costat hi havia el carbur i eis greixos amb 
un a h  operari. El carbb era m i s  endarrem, 
en un local a part. U carboner havia do hnir- 
lo sempre moll pwqu/ no fm pds ... per 
canegar-(o a la mbquinas .I portava amb 
unos vagonotesa. 
Sobre el taller requeia tota la feina de reparar el 
moviment: fer el manteniment I les repamcions neces- 
sbries a les mbquines petque estiguessin a punf per 
fer el servei. Tasca gens fhcil, sobretot al final de 
I'explotaciú, quan el material, antic i sotmhs a una 
intensa i contínua util~tzació, s'havk d'arraniar i refer 
continuament. 
Eduard Almar ens en parla: 
UJO era aiustader, la feina d'un alustador em 
qrregiar el moviment, que tanicr un desgast 
amb l'ús. Ca mirri¿ nostra era la reparaci¿ 
exclusiva dv les m8qulwsr ho desmuptivem 
tw. Hi havb una grua m¿vll er aimcar ks r peces. cada cert temps, qenem mont cada t t n  
o quatre anysI Uiem la ureparaci6  general^, 
desmunt2mvam tota la dqvina, la repasslvem 

la tornbvem a muntar,. 
Josep Aulet Cam6s, tamb& de Sant Feliu i 2n cap 
de tallers, recorda les estones m6s amargues de la 
sw feina: 
40 vaig entrar d'aprennnt acabada la guerra, 
I'any 1941, i des de cobrar duem pessetes cada 
dia, vaig arribar a sef segon r/ebn de tallers. 
1 si  no ens hagueut fotut al carrer e m m  rl 
faríem tirar, ara al final oro una tmg&dia, els 
que est¿vwn all¿.. . 



abro pmrtlmn dina S la viu l to3 *I)OVQI d r  
do&aIwtaf, A m C  t dm kr-I hbncM .da 
-h ja IW bir.+, MT de h 
m- QUT p*r rortir dd 
41 ua 4 u s & ~  tint .I m ~ v i m w t  & b 

d ' u m  -,.. la *ho 
kavia ¿Jo )omnr: ai mmirb. 
El pmonal de tdler arp torn& l'encamagat de t o r .  
flr amb el tren d'auxill quan hi huvb un d e ~ f ~ l ~ t l o .  
mant o un o d s n t  o quokavol pvnt de la línia. 
A\&& p e r  las bri e$ da Via i Obm havien 
da pmumr deixar e"" lium la via al & aviat possible 

la Companyla exigia que ela moquinides 1 e l5  fogo- 
ners hagvesjn fat Ibpmndatge da mossos OIS 
krllen, crixl s ' a s q m  qw tinguessin noc'ms del 
funclononwnt da la Iocornataw, c ~ 5 0  qua po& 
evitar uwrias greus. N o m l m t  es posww da 

Hi havio 3 o 4 equips fi- h a t s  per un moqui- 
nisk I un hganmr, qw tisien el & /u&. 
Jwquim k d m *  vu wr u m 4 s  últims maquinis- 
ks dsl han & h t  Wlu i el que ~lo fer I'diím viatga 
131 dia 10 d'abnl ds 1969,]untamsnt amb el f g o n a r  

Als tallers hi treballaven entre 25 i 30 operaris. 



L'any 1906 dels 36 treballadon del Servei de Movi- 
ment bnicament 7 eren origin~ris dels les de la 
llnia i 8 prwenieh de la provlncia de C?' imna. De la 
resta 12 eron a o m ,  mo'oritbriment de la pm- 
vhcia ~'OSCCI,? murcians, h de Tarro ona i 1 de 
Uodo. Ca1 pensar que en ei Serni de %a i Obres 
s'havia de mantsnir uha p d w l a  amgoneso en una 
pcloporci6 com o rnlnim semblant, io que m o h  d'ells 
comenqorren tnbdant  en les obres dJex lanacid i P ccmst~cci6 de la via. En canvi els trebal dors del 
Servei de Tollsrs i Ttucci6 d n  malorlWrlament origi- 
naris de( mateix Sant Feliu de Gulxols. 
M s  de les famnies que origlhfnies de I ' A q 6  arri- 
bamn o k3S nostres comaqves per a la construccid 
del tren s'estobliren definitivament en els pobles de 
la Ilnia, recordem els Gam, Fonés, Ruiz, Sanlufd 
PiquB, Ob6n, Ferrer, Casanovas, Calasanz, 
Izquiedo ..., altres vin ueren mes tard com els 
Naval, Saludes, Saler, 9 ster, k l n a ,  TmsenB ... 
Es confirma doncs I'origen arngonbs de molts dels 
treballadors dal tren: segurament k cert, tai com la 
gent rnb g m  recordo, que les rimeres penones 
que vum sentir padar en mdlí!~ f orctn ek ferrwiaris. 
Alguns d' ve& cogmm els tmbern des de lo inau- "1 gumdd de tren fins a la ckluwra, en successives 

nemcions de fenwiarls. Ja hem parlat de la famí- % ~alaun.-Cusamrm: Martuela i J-im Cas- 
navos Conet (guadarsa i guordaf*), Mariano 
Calasanz lagCr&io ( c o m )  i Ramon i Josep Cala- 
sant Cosanm ( 6 i cop d'estaci6j o dels 
lrquisnlo que hi +r&&xen +res genaracions: Fruc- 
iuoso i Eusebio l u i e h  lzquierdo (peons], Joaquim 9 i Josep Irquierdo ok (maquinista i capatbs] i Josep 
lzquledo Blancfi (cap drestaci6 j . 
Tombe podríern p a h  de Mormel Nami Colorninas, 
twtumol de TamMito Osca, i el seu fill Monel Naval 
lsern ÚlYirn cap de ¡'estaci6 de CassZ1. O de Fran- 
C~XO I Jo4 Ruiz Tsiero, naturals de Salillas, Sara- 

, (peó i mp d'estacib de Lkrgosíem) i S a n t ¡ ¡  
E p e r p m b  (cop d'estaci6 suplent]. 
No hi ha dubte qnre encam poddem parlar de rnol- 
tes més persones fills d'omgonesori i fills de giranins, 
famfiles ertíviets que d llarg dels a  et^ que ei Car- 7 riiet va esdr en servei hi w n  trrtba or, amb un gran 
sentit de nnponsablltat com si fos una empresa prb- 
pla. &ui dasjx65 de 23 anys de la seva desarri- 
cib encarn tecorden amb enyomnl;a la ww ema 
I lamenten la dasoparicl6 del Canilat. 

1 
1959. Interior dels tollert (le St. Feliu 

El cap de *S mm aumitat bnf &e el 
personul del dbr com sobre els 
moquinishm i fogoners. 

Transport de mercaderies 

El 27 de iuny de 1892, la connexi6 ferrovidrja entre 
Sant Feliu i Gimna, es feia realitat. D'ale.hores en+ 
i fins el 10 d'abril de 1969 fou un veritable element 
vettebrador en la consolidaci6 d'activitats industrials 
sorgides en les nostres comarques el segle pussat. 
Ara be, les avantatges del fermcarril respecte del 
tmnsport animal es van minimitzar amb A'axpansid 
dd tmnsport per carretera amb whicles motoritzats. 
La nulia predisposicid per reconvettir un ferrocarril 
a usos diferents pels que havia estat concebut, van 
propiciar-ne la desaparici6. 
De fet, el tmnspart de mercaderies era gairebe nul 
en e19 darren X) anys d e  funcionament i simbblic els 
darren 4 anys. Perb aixb no sempre havia estot així. 
Com es pot veure en el  grhfic núm. 1 el transport 
de mercaderies va tenir wnes puntes importants que 
mbs endavant comentarem i que bbviament coinci- 
dien amb els millors resultats econbrnics de la Corn- 
punyia. 
Lo irnplantacl6 de la indGstria sum-tapem en la maio- 
ria de les poblacions de la ltnia I I'activitat comer- 
cial que se'n derivava, tant per la compra de rnot$ria 
prima com per la venda dei producte manufacturat, 
feien que aquesta activitat fos la punta de llanqa en 
les previsions del transport de mercaderies. Es trac- 
tava d'una acfiviat dmolt sotmesa a les osdacions 
econbmiques internacionals i per tant swintejavan 
les kpoques d'esplendor contrastades amb les de 
crisi. No obstant aixb el suro w ser el producte m8s 
transportat pel tren de Sant Feliu sobretot en els pri- 
mers anys d'entrar en servei ia que representovcl el 
40% de les mercaderies. Mbs enclavant aquest per- 
centatge es va reduir p e 6  es mantinguC sempre en 
uns nivells olh. El suro venia d'Anúalusio i Extrema- 
dura en planxa i arribavo en fenrxorril a Girona 

Era habitual veure vagons atapai'fs 
de sacs o caixes. 



-s de vi 
sovint arwfvecl 
amunt I a d .  

o vaixell o Sant Wiu d'allf as bisttibuia ca a Cassb 
i llagootem o Sant Feliu i un cop manu ackrmt es 
twxpedla tarnbd amb el tren. 

P 
OwtDccrw b imnpc&neia del cor& en ei &m total 
de mamderies trompwtodes. uest, prwredant 
d'wrier W~I&M al pofi de Sant % liu i es metla 
cop a Gima. Cap O Gma i p m d e n t  del port 
s'hi enviow tombé fusto i posta de poper oixl com 
important$ quantlbis de sal. Vbn significar un d u m  
impohnt les trameses de d i m s  p r d m  agm- 
Iimenbris, sspaiaknent passoda la Guam Gvil. Es 
tnxbya & m ~  d'olis i brinas. 
En di~reccib a Sant feliu s'hi udrqown rninsmls 
d'Osor (des de 19451, krrisso de Quatt, espart per 
bixi i mdk altra4 p(PdJvcte~, qw mini ~ ' m h r -  
cawn en al port cap a uftramar. Ambdós s.en?its, a 
port dd suro, hi drculaw gmn diversitat de merca- 
ders@, dm de mabriak &I ctmstvuccib a una 

gamma de pdlrctss par w d m  en eis mer- 
cab locals. 
El hcrnsport de marcadorias w hnir fino ek orrys vint 
una pm ressivrr llnio ascundent. Las bai& que 
marca dl d i c  mprrm o ituacionr coniuntvmls 
deob-%IM d8algun sc&r emnbrnic o dak e k -  

tes de la Gran Guem. Sovint perb es compensa- 
ven grhcies a la diversificoci6 dels productes trans- 
portuts. 
Es pot dir sens dubte que Ibdat d'or de I'explotacid 
de la linia van ser els anys vint. Van coincidir en 
aquests anys divenos factors que ho van permetre: 
un crei~ement notable de I'activitui econbrnica des- 
pds de Jo Gran Guerra, la connwid de la llnia amb 
el Port de Sclnt Feliu I'any 1924 el nomes incipient 
transport per carrekru i poc desgast que tenia 
encara el material rnbbil i la xarxa vibrin. Aixb impli- 
cava uns ingressos notables pel tdfec i unes das- 
peses de manteniment contin udes. 8 b crisi econhica de I'any 1 29 es va fer notar 1 
el volum de medar ies  va disminuir notablernerrt. 
Malgrat uno certa mifaila posterior, la Guem Civil 
va suposar un &ItubClix definitiu. Passada Iu Guem, 
hi hagud un increment intens del tFZtfec de merca- 
deries per& ja la mateixa ernpmu iniu'iu que la situa- 
ci6 em momentbnia, b manca de combustibles 
impediu sis dasplagomsnts per carrerbru pet6 un cap 
ocohdo la Segona Guerra i restablerta la norma- 
litat internacional la nwa rriodolitcrt de transport va 
esdevenir imparable i no es feu res pet evitar-b. la 
Companyia iniciava projectas par unir les llnies fer+ 
twihries amb la del tren d 'O l~ t  1 entre altres qües- 
tions facilitar I'arribada dels minemls d'Osor al port. 
Tot va quadur en eis ptujecies. 

Resum ~ubl icat en /a memdria de /a 
compchyia de la recaptació obtinguda, en 
un dels anys amb més moviment. 



Transport de viatgers 

El transport de persones era I'altre Ús del tren de Sant 
Feliu. Econbmicament tenia m& pes que no el trans- 
port de mercaderies car els ingressos per viatgers 
sempre van ser superiors als de les mercaderies. 
El grdfic n8m. 1 ens mostra 11evoluci6 seguida en el 
volum de viatgers transportats. Veiem que fins els 
anys 30 segueix una evoluci6 semblant a la de les 
mercaderies. b s  conjuntures econbmiques es fan 
sentir tarnb6 en el nombre de passatges venuts per 
be que no amb les brusquetats de les mercaderies. 
En eis a n p  40 es registre el volum m6s alt en el trans- 
port de viatgers, perb la situaci6 ben aviat vu fer 
un tomb. El transport per carretera de viatgen tamb6 
s'imposaria propiciat fins i tot per la Companyia del 
Ferrocarril, car liempresa va obtenir el 1947 la con- 
cessi6 del transoort wer carretera en aauesta Ilnia. 
Fins eis anys 60 encka el nombre de \;iatgers era 
significatiu, perb amb la popularització de Ibutomb- 
bil de la mb del u600u va significar ensorrament defi- 
nitiu del servei de viatgers. Tanmateix aquest servei 
s'havia d'haver intentat conservar: un tren de vapor 
amb un itinerari prou tractiu com aquest, unint Sant 
Feliu i Girona tenia orous inaredients turístics i cultu- " 
rals com perque valgu6s la pena I'esforc de 
~resemr-!o. b situaci6 mlítica del moment i la Doca 
kmsibilita~ i imagina& dels dirigents de 1'8boca 
envers aquests temes van propiciar la desaparició 
del Tren. 
Enrera van quedar els viatges per anar als mercats, 
les tumultuoses anades i tornades a les Festes Maion 
i Fires de Girona i les refrescades a la platia. El grb- 
fic núm. 2 ens illustra la importhncia d'aquest dar- 
rer servei. N o  hem d'oblidar les berenades a la Font 
Picant de les auals I'lanacib de Blas en recorda una 
anbcdota que'i14ustra"la importbncia que revestia el 
servei demme havia motivat un trdfic de certa 
importbncia'/a dontu de la font Picant, i sense que 
es poguessin conhjxer les causes, a principis de 1955 
va deixar de raiar, cosa que va causar a tothom 
estranyesa, recanca, desi/lusi6, doncs si la font 
deixarn de rajar o quedava anutlada, bona part de 
les visites a aquells paratges deixawn de tenirsentit. 
Per krcilitur-ne la concurdncia la Companyia del EC. 
tenia establert, des de feia molts anys uns bitlleis 
esr;lecials d'anada i retorn a un meu molt redui% els 
diks festius, i uns abonaments de'20 vio$es d'anbda 
i retorn, o un preu semblant que podien utilitzar-se 
durant tot Ibny. 
Amb els permisos corresponents dels propietaris i 
Aiuntoment, /a Brigada de Vies i Obres sota la ins- 
pecci6 i direccid del Sr. Jaume Llad6, va buscar 
nowrnent b deu d'aigua, que varen retrobar, penj 
va howr-se de desplapr la font uns metres. Va 
construir-s'hi nou desguds; cap a la riem, uns murs 
i bancs per adecenbr tot aquell paratgew. 

Nombre de viatger: transportats. 

Viatgers ¿'epoca per a un tren d'dpoca. 

Caldria ler una brec reflexió sobre el grhfic núm. 2 
on s'aprecia el voLm de viatsers per estacions. 
N'ham de ciestaca; I'elwat ~omb-e tant de Llagos- 
tera c o r  de Cassa que demostren la transcendh- 
cia que va tenir el tre7 com a element definidor 
d'aquesta línia de comuricació natural inevitable 
que és Salt Feliu i Girona. Els ganxons volien ei 

interior d'un vagó de viatgers a principis 
de segle. 

((seu, tren per6 tothom en va sortir beneficiat. 
Finalment, deixarem que sigui ia ploma d'un co- 
negut publicista cassanenc, la que ens iI.lusrri en 
un escrit entre evocador i poetic el que veien i sen- 
tien els viatgers d'aquell malaguanyat carrilet: ((EL 
TREN PETIT. Veus aqui un tren petit i joliu. Quan 
hom es troba absent del poble i és sensible a 

les coses intimes, er: té una mena d'enyoranca. 
De menuts, els iamiiiars o algun amic ens acom- 
panyaven ((a veure el trens, i, aquest costum atrac- 
tivol va fent cami en el decurs de la vida. En dies 
normals no hi manquen uns nens duts per la md, ni 
el vell amb el bastó. Quasi es fa inconcebible Ibrri- 
bada del tren sense aquests visitants. 



Va de Sant Feliu de Gukols a-Girona, per6 cada 
poble se7 sent una mica seu. Es comú dir-ne arreu 
el tnostrex tren. Ha Mui't molt en el desenvolupa- 

ia :urera. ment de la inddstr' 
De lluny ens avisa cirb un xiulet festiu; de vegades 
un3 mica enrogalla!, i d'altres de trompeta de fira. 
Els que hi estan acxtumats us diran exacte per 
i'indret on passa. 
Serpenteia ioganer Fer entre canyers i margenades; 
s'enfafora entre la boscúria, veient-ne a estones 
ncmés el fum destriat pel vent, de crinera avalo- 
fada.. . Apareix mi9 de sorpresa, cansat i esbufe- 
gont davcmf dels ulls :hninnts de la mainada, com 
figura miraculosa d'in conte dHndersen. 
L'esfem mirant a travis dels nens de dos a cinc anys. 
la maquina és el que els atrau més: I'abrandament 
de la fogaina, o l'a!gua que regalima pels costats, 
o d fum que en ga: desmai amanyaga ei sostre de 
la renglera de vagons. 
Si hom hi viatja, rec~l l  una quantitat extraordinaria 
de noves que van des de les més corrents a les més 
inversemblants: de ia secada i de la pluja; de les 
puges i baixes del riercat locall nacional i estran- 
ger; de la guerra i de la pau; de la manera d'arre- 
gI3r el món; de modss, de cinemes i, naturalment, 
de futbol. I aixi es :=passa el panorama casoia i 
internacional amb la mateixa facilitat que es repassa 
humorísticament i a cau dórellal el bigotet o el nas 
del veí. El vagó és, a I'ensems, una mena de sala 
d espera de casa el metge. I, a final de trajecte heu 
saludat uns amics de diverses poblacions; heu escol- 
tat veritats i fa/brnies; assumptes melodram~tics i 

Cartell informatiu ani nciant enllaGos de 
serveis a finals del segle passat. 

Grafic núm. 2: Nombre total de viatgers per mesos. 



Cartells informatius &horaris especials per 
anar a les Festes Majors. 



CI~XPAEIA DEL P!ERROWI,RIL 
DE 



Servei amb bopes condicions econ6miques 
per anar al mercat de Girona. 

acudits més o menys enginyosos. En fi, un bon 
bagatge que us ha ajudat a passar /'estona. 
Si hom roman silencids i conternpb el paisatge, 6s 
la cosa m8s wriada i emotiva: des del desn id  
rogenc que menen al venemble i majestuós Mont- 
jui'c, a les carenes serpentejants, a les planúries de 
bellesa de tons que arnaren els sentiis, fins el bres- 
sol de la mar blaw que besa I'incompmble i p/&- 
cid wnbll de la platja de S'hard. 
E/ tren petit ens fa wure i sentir coses grans. Cada 
una de liua finestretes 6s un writable quadre que 
e/ millor artista podria enveia 
La mirada s 'espargeix arreu; odes es pam contem- 
plant els reflexes irisats de /'On r quals aigües 
emmidlen b piantes i nlatge, a& WK ei  ou mun- 
t o n ~ n c  de ies Gavarres, o seguint per I 'altr~ indret, 
la ran plana limitada al lluny de lluny per la barn- 

6 bofna careno de les Guilleries. 

la  Corn,oanyia incentivava els viatges a la Font Picant. 
I 



N h-en petit, en s1 seu recorregut uneix amb a b r q  
germanívol, la S e h  i /'Empoda. 
Avvi és la Festa Maior d'un dels pobles per on passa 
el tren petit. Té I'apretya dbrrihr mds cansat que 
altres des. Duu molts m6s wgms que els de cas- 
twm, que wn atapa& i amb els estmps ami'muts de 
gent jove. 
A les pujades b b i n a  sbbranda; el fum s'enfila 
a raig Fet; Ces rodes urpe en Iu via, i, amb una estri- I cada heroica guanya a corba. Panteju com un 
asmat, pe& encom li queden forres per engegar 
un seguit de xiulets que rotllen /'espi. 
Curull de passatgers arribo a l'estacid Irr majoria 
són / m s :  nois i noias amb ~s t i t s  de paisatge pri- 
mrrwreqc, i, amb una rialla als llavis que es&& com 
una f l o~  
Sdn cenienun i centenon de penones que baixen, 
parlen i giwwlten bjgarradament com formigues a 
I'entom dei cau, per emprendw seguidament un sol 
camique els mena a la poblaci6 en /o Festa acol- 
lidora. 
Al/eugerit, torno a emprendre la marxo, entafomt- 
se novament d'ac/d&//&, com gegantina cuca zig- 
z a g ~ / u n t  entre els sembrots. 
No hi han mancar eh visilanis acostumats: el nen 
aixeco ds bmps  enlwire, i e/ w/I una mica e/ bmtd 
amb un espemnpdor: A m e u e  b n  petit!. M. 
TODSA i SURROCA (rAncomw, núm. 595 de 
3-9-1959). 

Des de que el tren de Sant Feliu M cornencar a cir- 
cular el juny de 1892 1 fins que el van retirar I'abril 
de 1969, +w disposar de fwp temps pw experimen- 
tar totu mena d'aventum. Algunes de bones, &albs 
no pas tant, han quedat en el record del personal 
que hi traballb, en el dhlguns viatgers, i eq perjo- 
nes que per un motiu o albe e5 relaciortoen amb 
el tren. S6n malks les ankdotes recollides, pe& ens 
limitarem a explicar aquelles que deixaren m& 
empremta pec la mugnitvd que tingueren en la seva 
Bpaca, i d'altres que, encum que menys rellevants 
no deixen de ser curioses. 
Un fet sovint esmentat ha estat I'wepcionai nevada 
de I'hivern &I 1947qus bloquejb la Unia durant una 
setmana. En alguns trams la via M quedar coberta 
per dos mehs i mig de neu. Per bnt, els esionp 
per rastablir el s e w i  foren importants, i les p&rduss 
econbmiquss tarnbb segons I'informet que elaboh 
Jaume Lladd, aleshares enginyer en cap de I'expla- 
tacib ia nevada es carrrcteritzb de bon comerya- 
me~n? per la seva intensitat, fins al punt que un tren 
de mercderies que havia d'arribar a Sani Feliu ol 

les nau de la nit, qwedb aturat per la neu u Ibstaci6 
de la Font Plcant, i el d'un quart d'onze o pocs qui- 
Ibmatres de dkthncia. Els sis viatgers dbquest dar- 
rer tren i els vuit membres del personal d'ambdbs 
tmns as van vewe obligats a refugiar-se durant kes 
dies a !'edifici del ~ u m t  de la Font Picant, no dos- 
tant, gdcies oi meniar que eis propo~[onb Iu fumi- 
lio de ja guardessa, algun vel, i principulment el que 
portam un estrapeidista -recordem que ai& pas- 
sava en plena postguerru-aconseguiren mantsnir- 
se sans i estalvis fins que una colla de i w s  ferro- 
viaris els auxilib. 

Nevada de /'any 1947. l a  iinia resta 
bloquejada durant una setmana. 

Perb no foren només les incleme~icies del mai temps 
que impediren la bona marxa del tren. les conse- 
quhncies de diversos fets que hali forjat la nostra his- 
tbria també hi han estat presents. Així doncs, el 
1909, arran de la inestabilitat política que traves- 
sava el país, es registraren alguns sabotatges a les 
vies i moltes destrosses a les instal~lacions telefbni- 
ques i telegrhfiques. Finalment es paralitzb el servei 
entre el 28 de iuliol i el 3 d'agost. Al final de la guerra 
civil, les tropes republicanes deixaren en la línia el 
senya! de la seva retirada amb I'explosió del pont 
que travessa la riera Varneda. La nit del 10 de iuny 
de 1940 un atemptat a la via del pont de la riera 
Banyaloca ocasionb la separació d'un carril. Afor- 
tunadament no passb cap accident perque el guar- 
davies avisa oportunament. L'inici de la dictadura 
franquista comporth que les primeres sospites es diri- 
gissin a persones contrbries al ~~movimiento nacio- 
nal)) i vers els funcionaris del ferrocarril depurats així 
com als seus familiars. A tots ells se'ls obrí una inves- 
tigació exhaustiva. La guerra també privb ei submi- 
nistrament de carbó. Aquest es substituí per llenya 
durant una bona temporada, perb no proporcionava 
la suficient energia per so/ventcl- els t ram 1-174. difí- 
cils, i a la pujada de n1AIou, quan s'escoltaven els 
grans bufecs del tren, la gent ba~xava i pujava tran- 
quil.lament dels vagons fins que la locomotora tor- 
nava a recuperar, a poc a poc, les seves forces. 

Nevada de Puny 1947. 

Nevada de 1947. En alguns trams la via 
va cpedar coberta per dos metres i mig de neu 



3e I'extensa recopilació d'acc'den's, cal destacar- 
l e  algu- cle forca espectacular, com el que succeí 
a I'estaciC de la Creueta quan el tren aixefb com- 
ple'ament un camió que no s'aturb en el pas a nivell. 
Els deszarr~laments també sovintejaren, principalment 
en :es dclrreres epoques en que el material estava 
molt desgcstat, no obstant mai van provocar perdues 
humanes, encara que dissortadament si que n'hi ha- 
gué per alLres motius -suicidis, atropellaments. 
Des dels c iys quaranta f~ns el 1969, es comptabilit- 
zaren, c o r  a mínim, catorze víctimes mortals. 

Perb tot no ha estat trbgic en la llarga vida del tren 
de Sant Feliu. Ens consten mitiancant material foto- 
grbfic i amb la membria col4ectiva els bons moments 
que aquest proporcionb. Gairebé tothom que vis- 
qué una &poca o altre del tren gaudí de les popu- 
lars berenades que s'organitzaven a la Font Picant, 
les quals des que va comencar a funcionar el tren 
foren una de les principals distraccions en els dies 
festius. Per aprofitar I'afluencia de gent que ocasio- 
nava aquell paratge, ja el 1895 s'aixecb un restau- 
rant al costat de l'estació. D'altres també intentaren 
fer negoci a la Font Picant, encara que fos des de 
I'andana, venent I'aigua icant recollida en ampo- 
lletes per apagar la sed B els viatgers o bé per curar 
qualsevol mal. Sembla ser ue durant forca temps 
se li atributen facultats me ZI icinals a I'aigua de la 
Font Picant, dons a les dues de la tarda solien arribar- 
hi trens amb mares que acompanyaven els seus nens 
malalts que, aconsellats per els metges, anaven a 
pendre-hi I'aigua. 
La concurrencia de gent en aquest punt fou tant nom- 
brosa que impulsa a la companyia a crear un bitllet 
especial d'anada i tornada que fins i tot resultava 
més econbmic que pas agafar-ne un que només hi 
anava. Foren molts els trens que s'organitzaren 

per anar a la Font Picant: a les cinc del ma'i per cls 
cacadors, d'altres per Itaplec de la sardana,. . .  Er 
definitiva, el tren fou també un element a.ticulac'~r 
de moltes manifestacions d'esbarjo i lleure del pcs- 
sat, i no només en gaudiren la gent dels pobles que 
acollien el traiecte de Sani Feliu c G i o ~ a ,  sinó que, 
per exemple, hi hague un gos sense amo que dedi- 
cava el seu temps a \ic!tjar per tota la línia, pujan- 
i baixant a h  on més 'i convenia. Era conegut pe: 
tothom com el gos ferroviari. En realitat no foren gaire 
ortodoxes les normes qde regiren el funcionamen- 
del tren: a la baranu de I'escala que dóna acc& 
a l'estació de Sant Fe'iu, abans de sortir el tren, ur; 
ferroviari sempre vigi cxva forca estona per si a /g í  
arribava tard, no fos cas que perdés el tren ( ! ) .  I un 
dia al matí, al sortir el bren en direcció a Girona, a 
['arribar al baixador de S'Agaró, el maquinista i el 
fogoner s'adonaren q;e no portaven cap va 6. Tots 7 dos moixos tornaren r l'estació de Sant Fe iu fen: 
marxa enrera lentame?! mentre escoltaven les bro- 
mes dels passatgers que s'havien quedat allí. De fet 
tots aquests entrebancs els hi foren sempre consen- 
tits al personal del tren, perque per la maioria de 
viatgers de St. Feliu, cl capdavall, (cel tren petit,) era 
el seu tren. 

Accident en el por a nimll de I'estuci6 de 
la Ceusb. Anys r e i m b .  

Dinar a l'estació de la Font Picant. Finals 
del segle XIX. 

3' .- -7 
I ?i+ * 
Berenar a la Font Picant. Finals del segle XIX. 

Dsscurrilamwrt de la locomotorn. Anys 
cinqwnia. - - - . - . . . . . .. . 



l'an 1956, amb motiu de/ rmia@e de /a 
pel. r lcdu "El jardineso es ñolu, a Sant 
Fediu de Guixds, I'acbr 8" irk Bogarde visird. 
les instol~lacions del frtw de Sant hl iv .  



Una proposta de solució: I'enlla~ 
amb el tren d'Olot 

Les primeres temptatives per a la unió del Ferrocarril 
de Sant Feliu de Guíxols a Girona amb el d'Olot a 
Gironc es produi'ren ia I'any 1945, quan les dues 
companyies presentaren conjuntament un avantpro- 
jecte de i'enllac redactat entre altres per l'enginyer 
guixolenc jaume Lladó i Vidal. t'any següent, 1940, 
ja s'havia elaborat un pla forca ambiciós i s 'havia 
solkitat a IiEstat I'estudi definitiu de I'avantproiecte 
de I'enllc~ a Girona. Els deficits continuats dels anys 
quaranta feien veure com a única sortida el proiec- 
tat enllac per poder sortir de I'anguniosa situació i 
per aconseguir millors perspectives. 
El 1949 ¡a Llei per a la millora dels Ferrocarrils de 
via estreta significb una base des d'on assolir la tan 
desiqada modernització. La Companyia féu arribar 
al Ministeri un detallat Estudi econbmic de I'explo- 
tació i un projecte per a millorar-la; s'insistia en lien- 
1105: amb el ferrocarril d'Olot-Girona i en la unifica- 
ció dels amples de via de les dues companyies. 
Cinforme contemplava tres períodes: 
- l r  Les obres per convertir el pas de la via en túnel 
per sota de la carretera de Franqa i d'altres vies de 
la RENFE a Girona, com per exemple la totalitat del 
carrer Emili Grahit, fins arribar als terrenys de I'esta- 
ció d'Olot; d'aquesta manera quedarien lliures els 
terrenys de I'estació de Girona i es podrien vendre 
per tal d'u~ilitzar el seu import en bona part de les 
obres de I'enllac. 
- 2n El segon consistia en el canvi de I'ample de via, 
pel qual era necessari modificar algunes corbes de 
la línia, refor~ar I'estructura d'alguns ponts i substi- 
tuir tot el carril per una altre amb més pes; les loco- 
motores I vagons no servirien; s'haguessin venut i 
s'hagués adoptat material rodant tenint en compte 
el ia existent del ferrocarril dlOlot i les necessitats. 
- 3r El tercer punt, més llunyb, era I'electrificació i la pro- 
longaci6 de la línia des de Castell d'Aro fins a Pala* 
mos (10 km) amb el qual quedarien units els dos ports 
més importants amb la capital i la comarca drOlot. 
Amb aquesta projectada modernització i amb la uni- 
ficació, si fins ara la duració normal del traiecte entre 
Sant Feliu i Girona era di1,35 a 1,50 hores, llavors 
el reccrregut s'hagués cobert amb 45 minuts. Aixi, 
hagués esdevingut una línia cbrnoda i rbpida. Perb 
la Llei en qüesti6 no fou aplicada íntegrament i els 
trbmits s'anaren allargant. Tot i aixb' com un primer 
pas ccp a la unificació i expiotació dels dos ferro- 
carrils un conseller del Ferrocarril dlOlot passd a for- 
mar part del Consell d1Administració de la 
Companyia de Sant Feliu, i també el president de 
la Companyia del Ferrocarril Sant Feliu-Girona ho 
féu amb el dlOlot-Girona. 
La siti;ació de la Companyia cada cop era més diií- 
cil; un exemple que ho palesa és la Mernbria de 
I'any 1951 en la qlial s'insisteix sobre el perill de na 
facilitar I'Estct la proposta d'enllac, ia que llavors 
I'empresa es veuria abocada a la finalització del 
contracte de concessió. 

Una de les darreres imatges del fren. 
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fudi encarregat 
clnteianf el 1964 

rambru 
cop més la ~'ernitzacio del ferrocar& 

Plano1 del projecte 
d'enllag dels dos 
ferrocarrils amb la 
ciutat de Girona, 
1963. 

I 

Arran de la visita el 1954 a tota la línia del director 
eqe-al de Ferrocarrils, I'any següent s'encarregb a 

?enginyer Jaume Lladó i Vidal un ((Estudio econó- 
mico sobre el enlace y unificación de las dos com- 
pañícsx. Després d'analitzar el servei de *rens, el 
matevial, el personal, el volum de viatgers i de mer- 
cacle-ies, ... arribava a la conclusió que el cost de 
11e711aq i de la seva modernització pujava a 66 
mi ions de pessetes. 
El 1956 s'hav;en establert unes bases per a I'explo- 
tació conjunta dels dos ferrocarrils. Les dues empre- 
ses veien amb claredat el seu futur comú, ia que el 
1957, en vendre unes locomotores, una part de 
l ' i lnpxt de la venda es va destinar a la compra de 
rails de diferent mida (eren ia de metre hea l  en 
ccmptes de 75 cm), pensant ja en el proiectat en- 
ha? cm:, el ferrocard d'Olot i avantqant-se al canvi 
de v i l  perque pogués suportar pesos i velocitats més 
grans. Igualment en un article a tc Vanguardia 
(23-C'Li956) es parla de la probable concessió dels 
credits kdispensables per a la modernització, con- 
cretament uns 75 milions de pessetes amb els quals 

s'adquiririen dues locomotores Diesel de 500 CV i 
quatre cotxes automotors, es c'mviarien els rails des 
de Sant Esteve d'En Bas fins a Sant Feliu i es moder- 
nitzarien les senyalitzacions. 
Del 1958 al 1963 continuaren les gestions per acon- 
se uir I'enllaq. La Junta extraordinaria d'accionistes 
de? 1959 aprovii un ((Convenic de Explotacidn Uni- 
ficadar per a les dues companyies. El Comite de 
Direcció estava ja format per tres membres de cada 
companyia de ferrocarril. El 1962 el Conseio Eco- 
nómico Social Sindical Provinci 31 també es declarb 
a favor del projectat enllaq i de la modernització 
d'ambdós ferrocarrils, Per6 totes aquestes in'ciatives 
quedaren aplacades per pari- del Ministeri, com 
queda reflectit a la Membria de 1959. 
Cuny 1967 la Diputació Provinc'al també efec'ub ges- 
tions per demanar la conrinu'ita:- de les dues iínles de 
ferrocarril, la d'Olot i la de Sant Feliu. Perb no es pren- 
gué cap decisió favorable i es consideraren insuficients 
els arguments per a la modernització d'ambdjs ferro- 
carrils. El de Sant Feliu era claus   rat I'abril de 1969, i 
el d'Olot el juliol d'aquell mateix any. 

El lliurament del ferrocarril a /'Estat no 
implica la paralització dels intents per a la 

unificació amb el F.C. ¿'Olot. El 1 963 la 
Cambra de Comerg de Girona encarrega 
un estudi a I'enginyer-director Marti Piera, 
pel qual quedava demostrada la viabilitat 

de la seva modernització. 



El tancament 

A la postguerra la reparació dels materials i recan- 
vis era mott problembtica. El trbnsit era intens i pro- 
gressivament creixent, perb les despeses també 
anaven augmentant inquietantment. El nombre de 
viatgers i el de mercaderies s'engrandia per6 n'hi 
havia prou per a cobrir el deficit. Ja en la Membria 
de 1941 es declara que a causa de les reparacions 
que no es poden fer per manca de recanvis, I'estat 
del material es va deteriorant per l'esforq. 
El 1944 el trufic de mercaderies procedents del port 
augmento i es notava la necessitat de renovar la via 
i el material tant mbbil com fix. 

Un altre problema s'hi sumava: la despesa del 
carbó. Fins 1930, amb carbó apropiat per a les loco- 
motores es gastava ¡a meitat de quilos per tren que 
el 1945, quan únicament existia el carbó nacional. 
A mes s'hi havia d'afegir les despeses del seu preu 
(10 vegades superior al de 1930) i pel seu transport 
des de Barcelona, ia que RENFE el subministrava des 
del port d'aquesta ciutat. 
A partir de 1947 els deficits s'anaren repetint i cada 
cop es vei6 mes necessari fer realitat el proiecte de 
I'enllaq amb el tren d1OIot. Aquest any es concedí 
el servei per carretera entre Girona i Sant Feliu a la 
Companyia del Ferrocarril. Tot i que no representb 
una compethncia per a I'empresa, si que ho signi- 

ficb per al transport ferroviari, ja que a partir de Ila- 
vors augment6 el transport per carretera prodigio- 
sament, per una raó molt senzilla: sense la 
modernització del tren, per carretera el viatge era 
molt més rbpid. 
Cany 1950 el Ferrocarril rebé la primera subvenció 
de I'Estat. Com deiem, des de I'any 1947 es 
comenca a notar la forta davallada: canvib el signe 
i el volum de mercaderies trans~ortades i el de viat- 
gers comenca a baixar. De 498.616 viatgers I'any 
1948, es passb a 354.126 I'any anterior al seu tan- 
cament; per I'altra banda, a partir de I'any 1945 
s'inicib la davallada de les mercaderies passant de 
41.945 Tn transportades a 9.651 Tn I'any 1962. A 

partir de 1941, quan en no poder pagar reglamen- 
thriament I'amortització de les obligacions pendents 
s'arribb a un acord amb els tenedors pel qual els 
excedents de I'explotació es dedicaven a I'amortit- 
zació de les obligacions, i fins 1946 I'explotaci6 
gaudí d'un superhvit. Per6 a partir de 1947 s'inicih 
un deficit que anb creixent any rere any (de 
42.653,06 pta I'any 1947 passb a 3.111.372,17 pta 
I'any 1962). Una constant d'aquests anys es junta- 
ment amb ies xifres alarmants, l'insistent demanda 
a I'Estat per acollir-se a la Llei de 1949 per a mil- 
lora dels ferrocarrils de via estreta. 
El 1954 vingué u San- Feliu ei direcior generai de 
Ferrocarrils ¡untament amb alts cbrrecs cel Ministeri 
per comprovar persoralment la convenikncia de la 
modernització. En aq~ests moments, el deficit conti- 
nuava en augment i la subvenció de I'Estat no ar-i- 
bava el 60% dei total del deficit. Dos anys mes tard, 
el 1956, es vengueren dues locomotores (les núm. 
11 i 12) a la ctFbbrica de Mieres, S.A.)) i una part 
de I'import es destinc a I'amortització de es obli- 
gacions. També es cornpi-6 una part de carril de via 
ampla i es feren algunes modernitzacions: es 
collocaren barreres y iratbries en el pas de nivell de 
la carretera de S'Agaró a Castell d1Aro1 i també bar- 
reres accionades a distdncia a la carretera de Tossa 
de Mar a Llagostera. igualment s'instalk llum elec- 
trica, per bateries, s~bstituint la d'acetile, en els 
vagons i locomotores. 
Malgrat aquestes millcres i una voluntat de moder- 
nització mostrada per exemple en el conveni d'explo- 
tació unificada amb el tren dlOlot signat el 1959, 
I'aiuda estatal es limita a cobrir una part del dhficit 
sense apostar per un canvi que posés al dia els fer- 
rocarrils. Als anys seixanta disminuí la circulació a 
només tres trens en ccda sentit. També, atrets pels 
sous molt més alts d'alires feines relaciones amb el 
turisme, la plantilla disminuí a 125 treballadors durant 
aquest any. 



A! principi EFE Ideslzrés FEVE) aportk mareriat com 
carril de segona mti  srocedent de la RENFE i també 
cotxes i locomotores d'altres línies, algunes constru'i- 
des el 1890. N o  es l olia afrontar la modernització 
ser part de IrEstat s intentb solventar tempor ,a I ment 
els problemes de naquinbria i d'ampliació d'efec- 
'ids aportant d'altres parts del país aquestes mbqui- 
les velies i desgcstldes. L'Estat només hi aportb 
materials vells, apro-itats de ferrocarrils clausurats, 
i no es preocupb d e  la modernització que calia. 
L'any 1963, un cop II urat el ferrocarril a I'explotació 
de ['Estat, EFE, la Cambra de Comerc. de Girona 
encarregb un altre estudi a ['enginyer Martí Piera i 
Escofet. Cinforme a~ostava per la continui'tat de 
i'explotació I demosirlva amb abundbncia de dades 
que el benefici an ~ c l  podia arribar a uns 3 milions 
de pessetes. 
Novament a primers de 1963 es demanb un altre 
estudi amb dades per a la modernització del ferro- 
carril i per a la class ficació de Ikxplotació. Es recol- 
liren dades i arribb un enginyer del Ministeri dlObres 
Públiques a fer el seu informe, que fou desfavora- 
ble, en trobar que no es podria liquidar Ibmortitza- 
pi4 de "emprGstit en PI temps preferi!& { I Q  
sinó en el doble. 
També per part dei Rlrnisteri, a causa d'alguns infor- 
mes desfavorables que posseia, s1encarreg& I'any 

/ma@w del ufali& lluny 1963, o I'uhi& ¿a S'+&. 

DARRER VIATGE 
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Després del tancament no hi hagué cap 
t;pus de politica oficial per intentar 
conservar tot aquell patrimoni industrial. 
Imatges pat6tiques de I'estació de Girona, 
el 1969. 



'965 u7 altre estudi a I'empresa francesa Scfrerail, 
que a hc:~!ia treballat en altres ocasions per a IIEstat. 
Després de parlar amb les autoritats locals, compro- 
var els esirdis anteriors i les estadístiques, elabord 
un i7 fw-n~.  Aquest conclok que amb la rnoderrit- 
zcci6 s'oconseguiria un equilibri i s'arribaria a un 
Denefic' net, tot i que sfespec:ficava que la pendabi- 
litat diferencial per a la col.lectivitc+ amb la moder- 
nitzac:C suposava nomes un 7% més per sobre de 
I'cltra so.~ciÓ: el tancament. 
Malgrc- aquests estudis, el Ministeri es decidí per 
la seva c'ausura. La línia Palamós-Girona ja havia 
esta- tzncada el 1956 i només es decidí per rnoder- 
nitzar la línia Barcelona-Port-Bou (el 1962 s'electri- 
fica PI trcm Maganet-Girona i el 1963 el recorregut 
ertre G'rona-Port-Bou), abandonant la resta i poten- 
ciant hdirectament el transport per carretera. 

El 10 d'abril de 1969, a pesar de les protestes tant 
a nbeli  articular com a nivell oficial i d'autoritats, 
sJrcgze <e complir lbrdre dictada el 17 de marc. 
El darrer iren, que sortí de Girona a les 17.16 h con- 
dui't per I'enginyer-director Martí Piera, ana passant 
per tots els pobles acompanyat d'aplaudiments de 

multitud de persores que I'esperaver: a cada esta- 
ció. Arribd a Sant d i u  a les 21.45 h i es guardd un 
minut de silenci per aquell tren que ara moria i que 
havia nascut de la   ni ciati va d'aquests pobles. Amb 
el darrsr xiulet es tc nza un capítol de setanta-set anys 
del Fei~uet. 

PROl6CTES DE REUTlLlTZACICj I 
m A 1  ACTUAL DE LBS JWFRASI 

A partir de 1'1 1 d'cbril de 1969, el Tren de Sant Feliu 
ja no va xiular més AI darrera quedava un material 
rnbbil amb nulles ~erspectives de futur i unes infras- 
tructures i un tracct susceptibles d'utilitzar-se per a 
algun altre servei 
El material mbbil, mhwines i vagons, va tenir un destí 
divers: algunes mbqui~es es van reutilitzar, altres van 
ser adquirides per ~~st'tucions o particulars i ara es 
troben exposades e7 determinats indrets drbans com 
cr elemert escultbiiz nhs, per6 so;ir,; s n  estat lanen- 
table. Els vagons 9s van desbailestar prdcficament 
tots. No  hi hagué ini hi ha; cap iniciativa seriosa per 
organitzar un mLseJ on recollir i exposar dignament 
tant aquest mater~ai com el que existia en les 
estacions. 

Les infrastructures del t ra~at  ha1 sofert un dest.ídives. 
Els carrils i les estructures methl.liques dels pon's es 
van vendre al cap de poc temps del tancament per 
ferralla, i el tracat va quedar tallat en gairebé tots 
els passos de rieres i (orrents. l e s  estacions s'har sal- 
vat iotes i la seva co~tinui'rat com a edifici emble- 
mdtic és assegurada. la possibilitat dels ajuntaments 
d'adquirir els ferrenys i els edikis a FEVE ha permes 
algunes actuacions públiques positives en aquests 
elements. Malgrat to;, algunes edificacions annexes 
a les estacions s'han perdut per sempre. 
El destí del tracat ha estat molt diferent al que mol- 
tes iniciatives proposaven. D'entre ies propostes de 
reutilització, destaqiiem la de construir un Tren Ver- 
tebrat, de Girona a Sunt Feliu (en una primera fase, 
i fins a Olot i Ripoll posteriorment) a iniciativa de 
I'enginyer del Talgo, el Sr. Goicoechea. Pretenia uti- 
litzar el mateix tracai del Tren Petit i I'any 70 va pre- 
sentar el proiecte a la Diputació de Girona per 
obtenir el suport oficial de la seva idea. La Diputa- 
ció va solkitar un estudi de viabilitat a una empresa 
d'enginyeria i aquesba proposava una línia més 
llarga, de Celrd a Sant Feliu, amb un ramal a I'aero- 
port i el desviament a Palamós des de Castell dlAro. 

Estacions histbriques i estacions 
proposades pel Tren Vertebrat. 

MAPlFlCAClO DE LA TIPOLOGIA FUNCIONAL D'ESTACIONS 



La iniciativa no va reeixir, com tampoc ho ha fet una 
proposta d'un antic {erroviari oloti que mes recent- 
ment ha ofert la possibiiitat de construir un Tren 
kionobiga que enllcci Olot amb Sant Feliu. La subs- 
tiiució dels histbrics Iims de vapor per uns trens elec- 
trm, cbmodes i rbp~ds que podien competir fbcilment 
amb el transport moioritzat ha estat per ara un pro- 
jecte fallit. Tot i tenir e l  t ra~a t  i haver fet cblculs de 
rendibilitat amb resututs positius, la inversió és molt 
elevada i ningú no se n'ha volgut fer carrec. 

Projecte complet d'una estació protofipus 
(es tracta de I'estació proposada per a La 
Cellera de Ter) per al Tren Vertebrat 
eiaboraf per Josep Parcerisa i publicat en 
ei llibre les traces dels carrilets gironins: 
Pro ostes d'aprofitament editat per la 
De f egació a Girona del Col.legi Oficial 
d'Arquitectes, el 1982. 

Planta baixa, tant de I'estructura de 
la via com de les cases properes i 

- els vials que travessen la via. 



Planta primera, on se situa I'andana 
elgyadq cinc mees de1,terra. 



SANTA CRISTI , A  D'ARO r l Emplaqarnent de la nova estació del Tren 
Vertebrat a Santa Cristina &Aro. 
I'andana, se situa per sobre de I'actud 
carretera a Platja d'Aro, la qual es preveia 
que fos un passeig. 

v 



ESTAT ACTUAL DE LES 
INFRASTRUCTURES I DEL TRACAT 

El traqat s'ha mantingut sense massa variacions i aixb 
a permes altres propostes de reutilitzacid Les més 
serioses van ser les publicades pel Collegi Oficial 
dlArquitectes de Catalunya I'any 1982. Es tractava 
d'un recull dels treballs elaborats per alumnes 
d'arquitectura que plantejava una serie d'actuacions 
en els traqats dels carrilets de Sant Feliu i dlOlot. 
Consideroven el t ra~at com un vial de connexi6 inter- 
comarcal al voltant del qual s'hi podien instal.lar 

F k ~ % ~ $ d e  
C w l I  &Aro, com a vial 
d'edwqo. divsrsoo equipaments. Enhe eis equipaments pmeb 

1 insta¡-Iacions espwtiws, escolats i fins i tot cementi- 
ris. Es t m ~  d'instal~lacions cornpariidss sabre dos 
o mBs pobles i situades en punts equidistants, ofo- 
vorint d'aquesta manero la implontocid &uns serveb 
que sovint s'hon de supmmunicipatitzar. 

La canonada d ssu par per la Coska &Alou. 

D'alttu hnda ,  es planhiawn actwaci~ls e n  eis ter- 
renys de la Ihia dins I'entramat u&& dels municipis 
aprofibnt al m&wim els ternanys abandonob i PE- 
~ ~ w n t  IM edificacions vinculades al femcarril. Fins 
i tot en un capltol, w dissenyown les futures esta-- 
ciom p e r  a I'hipot&tic treh verbbmt. 
Pdualment molts d'oquests proiech r6n jo diflcil- 
ment retolftzables. la canonada que ha de portar 
I'aigua del Ter al s&r centm de la Costa Braw ha 
estat s o t e d o  en I'cntic t ra~at  del tren. Es un fet 
positiu perb ocasiona una servitud segdm la qual 
b moior pwt del (nn;at (de Sant M iu  a Quart) queda 
hipotecat per al~m aduacions. !A fet alguns aiun- 
tarnenis havien iniciat la venda del m a t  als colin- 

Interior de hsfaci6 de Casd, ara sala 
d'exposicions i conferencies. 

.- 'F F l -  m... vd dants i per tant las actuacions que plante/aven la 
utilitzaci6 de tota la lhia en el seu coniunl diffcilment 
es podien dur a tems. 
Tanmateix, perb, la instol~laci6 de la canonada no 
ha de suposar cap impediment per utilitzar el t m p t  
com un vial alternatiu i d'esbaria, sempre i quan els 
municipis impkots ho propiciin i pressionin p q u b  
les empreses que eston soterrant la canonada deixin 
el t ro~at planer i lllure d'obstacles i permetin coHocor 
una infrastructura mfnimo per passar en els passos 
elm& dels torrents I rieres. 
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