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El ferrocarril  
i Sant Cugat: una 
història en paral·lel

Història  La mobilitat ferroviària a Sant Cugat

1916
S’inaugura la línia que uniria 
el municipi de Sarrià amb el 
Vallès. La primera estació va 
ser la de Les Planes i un any 
més tard, la de Sant Cugat

2004
S’inaugura a Sant Cugat la 
primera parada a la ciutat 
de Rodalies - Renfe, que 
actualment uneix la ciutat 
amb Granollers i Martorell

1863
Es posa en funcionament 
l’anomenat Carril de Sarrià, 
que amb 33 trens per sentit 
diaris unia la plaça Catalunya 
amb el municipi de Sarrià

1979
Es crea l’ens públic 
Ferrocarrils de la Generalitat 
en el marc dels traspassos 
competencials entre l’Estat i 
Catalunya de 1978
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F
a 150 anys ja circulaven trens 
a Catalunya. Eren trens de 
vapor, fet que dificultava en 
excés cobrir trams amb des-
nivells acusats. Aquest era el 

cas del Vallès. Per connectar la capi-
tal catalana amb la seva comarca veï-
na s’havia de fer la volta pel corredor 
natural de Montcada o per la riera 
de Rubí. Aquests dos trams es van 
considerar massa llargs i costosos i, 
per tant, es van descartar. No va ser 
fins a principis del segle xx que amb 
el nou impuls de l’electricitat es va 
plantejar seriosament la possibili-
tat de construir una via de tren que 
arribés fins a Sant Cugat, Sabadell i 
Terrassa. Però hi havia un petit pro-
blema anomenat Collserola.  

Foradant la muntanya
L’enginyer Carles Emili Montanyès 
ja va posar en funcionament un tre-
net amb el nom popular de Mina-
Grott, el qual, aprofitant un con-
ducte d’aigua, unia amb tecnologia 
elèctrica Sarrià i un punt situat prop 
del pantà de Vallvidrera. Però amb 
això no en va tenir prou i l’any 1911 
va convidar el Dr. Frederick Stark 
Pearson amb la intenció d’electrifi-
car Barcelona i el seu entorn a ban-
da de construir un ferrocarril que 
travessant Collserola arribés a Sant 
Cugat. Finalment, se li va concedir 
la concessió i el mes de maig de l’any 
1912 van començar les obres per fer 
el primer túnel de Vallvidrera. Els 
plans de Pearson anaven més enllà 

del Vallès, però dos anys després va 
esclatar la primera Guerra Mundi-
al i un dels homes clau per a la cons-
trucció del ferrocarril va morir en 
ser torpedinat el vaixell on viatjava 
a les costes d’Irlanda. Així doncs, no 
va poder veure com l’any 1916 s’in-
augurava l’estació de Les Planes i, 
amb aquesta, començaven els viat-
ges amb tren al Vallès. Un any des-
prés, el tren arribava a Sant Cugat. 
La resta de municipis també s’hi van 
sumar aviat. Rubí, el 1918; Terrassa, 
el 1921 i Sabadell, el 1925.   

Una revolució al municipi
Es pot dir que encara que fos de mane-
ra simbòlica, Sant Cugat va deixar 
de ser un poblet agrícola el dia que el 
tren va fer acte de presència al mun-
cipi. La connexió diària i ràpida amb 
Barcelona i altres ciutats de l’entorn 
va permetre un desenvolupament 
econòmic i social molt significatiu. 
A més, en inaugurar-se noves estaci-
ons a la Floresta (1925) i a Valldoreix 
(1931), va néixer el fenomen de l’es-
tiueig a la ciutat seguint el model de 
ciutat-jardí: combinant la urbanit-
zació de zones més aviat forestals 

amb la vida social i comercial. Paral-
lelament a la línia del Vallès, l’eufò-
ria dels feliços anys 20 va fer que es 
projectés ja llavors un corredor medi-
terrani amb ample de via europeu 
entre Barcelona i Perpinyà, però la 
crisi que va venir als anys 30 posteri-
orment al crac del 29 va fer abando-
nar el projecte. Malgrat tot, aquest fet 
no va ser tan negatiu per a la zona ja 
que es van concentrar els esforços a 
millorar i fer créixer la xarxa ja exis-
tent de ferrocarrils.   

Cap al Metro del Vallès
Després de la Guerra Civil i amb el 
franquisme es va aturar l’expansió i 
la línia Barcelona - Vallès no va gau-
dir de gaire canvis més enllà de la 
renovació de les locomotores i vagons 
propis del pas del temps. Els canvis 
més destacats van ser el soterra-
ment de les vies a Barcelona i l’ele-
vació de les andanes a totes les esta-
cions. Cal destacar que aquesta línia 
no va a arribar a estar mai en mans 
de Renfe, ja que no era d’ample ibè-
ric. Finalment, en plena Transició, 
es va traspassar la línia a Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya 
l’any 1979. El Govern català es va 
posar esment a modernitzar la línia 
i el 1984 es va inaugurar l’estació de 
l’Hospital General i la de la Univer-
sitat Autònoma. Uns anys més tard, 
el 1996, es rebatejava la línia com el 
Metro del Vallès. Era el tret de sorti-
da al servei del qual gaudim encara 
avui en dia.  // 

Modernitat La línia del Vallès va ser pionera per superar el vapor i funcionar 
amb tecnologia elèctrica Creixement L’arribada del ferrocarril a Sant Cugat va 
suposar la modernització del poble i l’auge de la ciutat com a lloc d’estiueig

2015
L’any que ve es completarà 
la integració de la nova 
sèrie 113, renovant així la 
meitat dels trens de la línia 
Barcelona - Vallès

Preparant el terreny
Les obres de construcció del pont que hi 
havia on ara hi ha el pas inferior sota el 
ferrocarril, en el punt on es troben l’av. 
del Carril i l’av. d’Enllaç de Sant Cugat  
# CEDIDA / ANC - FoNS FGC

 Joan Ramon Armadàs
 redaccio@diaridesantcugat.cat
 @jrarmadas

L’impuls de l’enginyer 
Carles Emili Montanyés i 
l’experiència del Dr. Pearson 
van fer possible un tren que 
unís Barcelona i el Vallès
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Història  La mobilitat ferroviària a Sant Cugat

LES EStACIoNS DEL MuNICIPI SANt CuGAt

Les Planes (Barcelona)
 

Travessant Collserola 
La de les Planes va ser la primera estació de tren del que 
seria la línia Barcelona - Vallès, la qual va construir-se dins 
el terme municipal de Barcelona. Les Planes és un districte 
compartit entre la capital catalana i Sant Cugat. Va ser l’any 
1916 i, inicialment, l’estació tenia tres vies que avui encara 
es conserven tot i que només s’usi el tram central. L’edifici 
de l’estació va arribar a tenir habitatges i no va ser fins l’any 
1997 que no es va construir una passarel·la per no haver de 
creuar les vies cada cop que s’havia de canviar d’andana. 

La Floresta 
 

Donant servei a les urbanitzacions  
La construcció de l’estació de la Floresta va ser gairebé 
paral·lela a la de les estacions de Sant Cugat i les Planes,  
tot i que no va obrir-se fins al 1925. Aquest baixador 
portava inicialment el nom de La Floresta-Pearson i va 
servir per donar servei a la urbanització del seu entorn. 
L’edifici de l’estació tenia inicialment una planta i només 
es podia accedir a les andanes per una sola entrada. 
Avui en dia ja hi ha més d’una entrada i l’entorn de 
l’estació gaudeix de molta vida comercial.  

Valldoreix 
 

L’estació desitjada  
Malgrat que els trens passaven per Valldoreix des del 
1917, no va ser fins l’any 1931 que no es va posar en 
funcionament l’estació de Valldoreix permanentment 
de manera que els seus habitants poguessin agafar el 
tren sense haver d’anar a la Floresta o Sant Cugat. La 
pressió dels veïns va ser clau perquè finalment es posés 
en funcionament aquesta parada de tren. Avui en dia, 
fora l’estació hi ha autobusos que connecten el tren 
amb la majoria de barris valldoreixencs.

L’evolució de la 
tecnologia aplicada 
als ferrocarrils

Si pugem avui a alguns dels trens dels 
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) 
potser tenim la sort de trobar-nos un 
dels nous de la sèrie 113. Segurament 
pensarem que fa goig i que es veu molt 
“nou”. Però tots els trens han estat 
nous algun dia i el que avui es veu antic 
va ser l’última tecnologia fa anys.  

Innovació ferroviària
D’aquí 2 anys se celebrarà el cente-
nari de l’arribada del tren a la ciutat. 
Serà un bon moment per recordar 
que l’any 1916, als primers trens Brill 
18 hi havia fins a tres classes i lavabo. 
La següent generació, els Brill 301, 
circulaven a una velocitat màxima 
de 30 km/h i tenien bancs de fusta per 
acomodar els clients. 

La renovació més important va arri-
bar als anys 40 amb els tren Grano-
ta, els quals se’ls anomenava així pel 
seu color verd i pels seus caracterís-
tics fars davanters. Històricament, 
aquests han estat els trens que més 
han resistit el pas del temps, ja que 
degudament restaurats i modernit-
zats van resistir fins al 1996, tot i que 
van conviure durant anys amb les 
Unitats 600, que rebien el sobrenom 
de Pericos. Tots dos models tenien ja 
els seients en la disposició de 2 x 2, 
que s’ha mantingut fins avui. 

Els trens de color blanc i taronja 
amb el seients entapissats de color 
vermell no van arribar fins a l’any 
1983. Són els de la sèrie 111 que enca-
ra circulen però que conviuen des 
del 1996 amb la sèrie 112 i, des de fa 
mesos, amb els de la sèrie 113. Com 
ha passat històricament, la substi-
tució dels trens es va fent poc a poc i 
tenint en compte un pressupost que 
no sempre dóna marge a la moder-
nització.//

Els diferents models de 
trens al llarg de la història 
són un testimoni més del 
pas del temps a la ciutat 
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Sant Cugat 
 

La connexió del centre amb la capital 
un any més tard que s’estrenés l’estació de les Planes, el 
centre de Sant Cugat va inaugurar la seva estació. Aquell 
1917 va suposar el tret de sortida a una comunicació 
molt més fluïda amb Barcelona, la qual cosa va permetre 
que arribessin molts estiuejants a la ciutat. L’any 2000 
es va ampliar l’edifici d’estil art decó que des de principis 
de segle governa la plaça de Lluís Millet amb una nova 
entrada pels passatgers molt més ample. Per fer-ho es va 
haver d’enderrocar el bar de l’estació.

Mira-sol 
 

La primera parada cap a Terrassa 
El tren va arribar a terrassa l’any 1918 per la mateixa via 
on avui hi ha l’estació de Mira-sol, però aquesta no es va 
construir fins l’any 1948. Amb més de 13.000 habitants, 
aquest és el districte amb més població de Sant Cugat 
(sense comptar el centre). El 2007 es va posar en servei 
un nou accés a l’estació coincidint amb la construcció del 
Mira-sol Centre. Amb l’obertura d’aquest equipament i 
de la biblioteca, l’estació ha guanyat protagonisme i ha 
augmentat molt el nombre de passatgers que la fan servir. 

Hospital General 
 

Per la sanitat i per un barri en creixement 
L’any 1984 es va inaugurar l’Hospital General 
de Catalunya i un any més tard es va posar en 
funcionament una parada de tren entre les estacions 
de Rubí i Mira-sol. Només a l’hospital treballen 
diàriament 700 persones, però a banda de la feina, 
aquesta zona del barri de Mira-sol té actualment 
molts habitatges. A més, l’estació també dóna servei 
a bona part dels nous habitatges del barri nou de Can 
Mates.

1 El primer tren el 
Brill 18 va ser tota una 
innovació per ser elèctric
# BERNAt BoRRàS

2 Brill 301, l’evolució 
del pioner Brill 18
# BERNAt BoRRàS

3 La unitat 400 
coneguda popularment 
com a ‘Granota’ va estar 
molts anys en 
funcionament 
# BERNAt BoRRàS

 4 La unitat 600 o 
‘Perico’ va conviure amb la 
‘Granota’ durant molts 
anys
# BERNAt BoRRàS 

5 La sèrie 111 va 
significar un canvi 
d’estètica i va introduir la 
modernitat als FGC
# BERNAt BoRRàS

6 La sèrie 112 és la que 
més veurem avui en dia si 
agafem el tren a Sant 
Cugat
# BERNAt BoRRàS

7 La darrera novetat és 
la Sèrie 113. Els trens del 
futur, que ja són part del 
present
# BERNAt BoRRàS1

2

4

6

3

5

7
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Història  La mobilitat ferroviària a Sant Cugat

LES EStACIoNS DEL MuNICIPI DE SANt CuGAt

Volpelleres 
 

L’última adquisició 
L’estació de Volpelleres només té quatre anys de vida. 
Va ser inaugurada pel president José Montilla el juny 
del 2010 i fins que no es completin les obres a terrassa i 
Sabadell, té l’honor de ser l’estació més nova de la xarxa 
dels FGC. Quan es va posar en servei, aquest barri de 
Sant Cugat encara no era el que és ara. Amb molt pocs 
habitants semblava una estació desèrtica enmig d’un 
districte en construcció. Avui en dia, però, ja dóna servei 
a milers de santcugatencs. 

Sant Joan 
 

L’estació de les escoles i els negocis 
Aquesta estació inaugurada l’any 1964 va dissenyar-se 
expressament pel que llavors era una nova i incipient 
zona de negocis. Amb els anys, Catalana occident, el 
col·legi Viaró i la delegació d’RtVE van anar proveint de 
nous passatgers. Avui, el Parc d’Activitats Econòmiques 
de Can Sant Joan té 5 centres docents i centenars 
d’empreses, entre les quals, importants multinacionals. 
És una de les estacions amb més volum de passatgers. 
Durant el cap de setmana, però, està ben buida. 

Rodalies 
 

L’assignatura pendent 
Ja fa 10 anys que Sant Cugat té una estació de Rodalies. 
Després de dos anys d’obres, l’any 2004 la ciutat es va 
integrar a aquesta xarxa amb una estació situada a 
dalt de tot del barri de Coll Favà, molt a prop d’on ara 
hi ha l’estació de Volpelleres. Aquesta estació va unir 
Sant Cugat amb Barcelona amb una ruta diferent a la 
dels FGC, però l’any 2011 una reordenació del mapa 
ferroviari va fer que s’integrés a la línia R8, que va de 
Martorell a Granollers passant per la uAB.

Com neix la seva entitat? 
Oficialment vam néixer l’any 2008 però 
no va arrencar del tot fins el 2013, coin-
cidint amb una donació de material molt 
important i la cessió d’un local a l’estació 
de Sant Joan per part de FGC. Des de lla-
vors donem la benvinguda a tothom qui 
li agradi el projecte i comparteixi la pas-
sió pels trens.  

Què feu a l’associació? 
Alguns ens consideren els frikies dels 
trens. Som gent peculiar perquè quan 
viatgem sempre volem anar amb tren, 
fotografiar-los, fer col·leccionisme de 
maquetes, etc. És una afició que ve de 
petits, molts, del tren elèctric. Veiem 
que els joves estan perdent aquesta afi-
ció per culpa de les noves tecnologi-
es i altres jocs en altres formats. Volem 
sumar gent jove, però també presentar 
les eines 2.0 a aficionats que no domi-
nen les xarxes i que, si les dominessin, 
podrien compartir dades i afició amb 
altres amics del ferrocarril. 

Per què ha estat important el tren a 
Sant Cugat? 
Sempre ha suposat una evolució allà on 
ha arribat. I Sant Cugat no tindria gai-
rebé 90.000 habitants sense el tren. És 
un mitjà còmode, ràpid, que et porta de 
centre a centre d’una ciutat i que real-
ment ha representat una evolució per 
Sant Cugat increïble. Si tens una bona 

xarxa a l’abast, el tren et sortirà més 
barat i més còmode. 

Vol dir que el preu és tan barat com 
diu? 
Anar amb cotxe sempre acabarà sor-
tint més car. Però s’ha de tenir en comp-
te que tot té un cost i, per exemple, posar 
trens nous té un preu molt elevat. El que 
sí que hauria de quedar resolt és el fet 
de pagar igual per fer distàncies iguals. 
I més en una corona metropolitana com 
la nostra. Sembla que això l’any que ve 
ho canviaran i començarà a ser així.  

Per què el servei de rodalies no està 
funcionant a Sant Cugat? 
Hi ha hagut una aposta equivocada. 
La línia Martorell-Granollers la fa ser-
vir molt poca gent i s’han connectat llocs 
sense gaire relació. L’èxit de Rodalies 
depèn de les inversions. És un tema polí-
tic i tot costa diners. Si això fos una pri-
oritat aniria molt millor però, com diem, 
calen més recursos.  

Què suposarà que el corredor del 
Mediterrani passi per Sant Cugat? 
D’entrada, un estalvi molt important de 
circulació per carretera. Es reduirà enor-
mement el trànsit de camions a les nos-
tres autopistes i això millorarà la qualitat 
de l’aire, es disminuirà el soroll i es redu-
iran les congestions. Hi ha vagons que 
porten, fins i tot, camions a dins. //

ENtREVIStA  Andreu Vidal, Secretari de l’Associació d’Amics del Ferrocarril  

Afició Nascuda fa ja sis anys, l’Associació Amics del 
Ferrocarril busca aplegar persones boges pel tren i 
reivindicar i difondre els avantatges d’aquest mitjà de 
transport en una ciutat com Sant Cugat  # ARtuR RIBERA

“El tren sempre ha 
suposat una evolució 
allà on ha arribat”
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És difícil trobar algú a Sant Cugat que 
no tingui cotxe, sobretot si viu als dis-
trictes. El terme municipal de la ciu-
tat és molt gran (48,2 km2) i la conne-
xió amb transport públic no sempre 
és ràpida o prou freqüent. Malgrat 
això, la joia del transport públic de la 
ciutat és, sens dubte, el tren i, concre-
tament, l’anomenat Metro del Vallès. 
Consolidat des de fa gairebé 100 anys, 
el tren és la manera amb què molts 
santcugatencs van habitualment a 
Barcelona, Terrassa, Sabadell o la 
Universitat. 
Segons les dades de l’observatori soci-
ològic de l’Ajuntament, les màquines 
de l’estació de Sant Cugat validen més 
de 6 milions de viatges cada any. I això 

sense tenir en compte que comptant 
Rodalies el municipi té 8 estacions de 
tren al seu terme municipal (l’esta-
ció de les Planes pertany al terme de 
Barcelona). El mateix estudi confir-
ma que gairebé el 60% dels ciutadans 
de la ciutat es mouen amb tren per 
sortir del municipi. És una xifra molt 
elevada, però el vehicle privat encara 
està per sobre. I és que més del 70% 

de la població el fa servir per despla-
çar-se habitualment. Un altre factor 
que cal tenir en compte és que la T-10 
de 2 Zones, la més usada pels santcu-
gatencs val ja 20,30 euros.

Una empresa amb bons 
resultats
Segons Ferrocarrils de la Generali-
tat, un 70% dels usuaris estan satis-
fets amb el servei que presta aques-
ta empresa pública que no només té 
la línia Barcelona - Vallès en funcio-
nament. En total (comptant les altre 
rutes) FGC va comptabilitzar 75 mili-
ons de viatges l’any 2013. A més, per 
primer cop, torna a pujar tímidament 
el nombre d’usuaris (un 0,7%). 

Aquest any, l’empresa ha invertit 
150 milions d’euros a modernitzar 
la flota de trens. Així, ja han comen-
çat a circular els trens de la sèrie 113 
que progressivament substituiran els 
actuals de la sèrie 111. El 2015 es com-
pletarà la integració dels nous trens 
i la flota tindrà 46 combois la meitat 
dels quals seran de la nova sèrie 113.  //

El mitjà de transport públic 
més popular a Sant Cugat

L’any 2015, la meitat dels trens seran de la nova sèrie 113, que s’ha començat a posar en marxa aquest any  # B. BoRRàS

Més del 50% dels 
santcugatencs 
asseguren fer servir 
el tren en els seus 
desplaçaments  

CoMENtARI

A Sant Cugat del Vallès, 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya tenim set 
estacions. Històricament, 

aquest fet ha marcat una relació molt 
especial entre Sant Cugat del Vallès i 
FGC. És d’imaginar que cap dels 1.000 
habitants que vivien a Sant Cugat a 
final del segle xviii podrien pensar que 
el 1917 hi arribaria un ferrocarril, que 
el 2013 va fer més de 7,3 milions de 
viatges sumant el moviment de les 7 
estacions que té el municipi; una xifra 
que representa un creixement de 2,2% 
respecte a l’any anterior. Des que FGC va 
arribar a Sant Cugat sempre hi ha hagut 
un compromís mutu de col·laboració. 
En tots aquests anys, FGC s’ha anat 
desenvolupant, en paral·lel, amb la 
ciutat. Hem construït noves estacions, 
hem posat en servei nou material 
mòbil, hem millorat les freqüències de 
les circulacions fins arribar a l’actual 

Metro del Vallès. I treballem per seguir 
oferint i millorant l’oferta de serveis, 
no només dins l’àmbit ferroviari sinó 
també en el de promoció cultural i 
turística de Sant Cugat del Vallès, amb 
la voluntat d’atreure noves persones 
interessades en ofertes turístiques, 
culturals i de lleure a prop de les nostres 
estacions. En moments com els actuals, 
podrem seguir avançant si continuem 
treballant conjuntament, conscients 
que queden temes per resoldre, com 
ara la delimitació de la zona tarifària. I 
també seguirem apostant per mantenir 
el caliu ferroviari més enllà del propi 
servei, col·laborant amb el Amics del 
Ferrocarril de Sant Cugat per preservar, 
investigar i difondre la memòria 
ferroviària. Avui, mantenim el nostre 
compromís i l’alta vocació de servei amb 
el país, oferint les nostres alternatives 
de transport a un major nombre de 
persones per facilitar la seva mobilitat 
amb transport públic. //

FGC, compromís amb 
Sant Cugat del Vallès

El 2013 Ferrocarrils de la 
Generalitat va fer més de 7,3 
milions de viatges sumant el 
moviment de les 7 estacions 
que té el municipi

Enric Ticó 
President d’FGC

Serà la flota de FGC al Vallès el 2015, quan 
s’hagin incorporat tots els nous trens 113

És la capacitat màxima 
dels nous trens

trens

persones

46

780

XIFRES
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Bitllet senzill per viatjar 
a través de les fotografies

EL PRiMER TúnEL
FoRADAnT CoLLSERoLA
L’any 1912 es van començar les obres per 

travessar la serra de Collserola amb l’objectiu 

de fer arribar el primer tren elèctric al Vallès. 

Aquesta imatge del 1914 és del primer túnel 

entre Sarrià i Vallvidrera
 
Col·lecció Lluís Miquel tuells
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1.  Anunciant la innovació
Poder anar a la platja amb tren va ser una 
revolució pels ciutadans del Vallès Occidental  
#ARXIu FGC

2.  En construcció
L’estació de les Planes va ser la primera que va 
entrar en funcionament  #Co·LECCIó LLuíS M. tuELLS

3.  La implicació de l’escola Viaró
El centre escolar va comprar els terrenys i va 
construir la primera estació de Can Sant Joan, 
de fusta, l’any 1963  #CEDIDA

4.  La febre del tren
L’estació de Sant Cugat en construcció en una 
imatge de principis del 1917  #ARXIu FGC

5.  Quan no hi havia estació
La zona on ara hi ha l’estació de la Floresta 
era poc més que un descampat abans de 
l’arribada del tren  #ARXIu FGC

6.  Passat i futur
Els orígens i la modernitat en una mateixa 
fotografia   #BERNAt BoRRàS

Modernització Catalunya va ser pionera en la implantació del ferrocarril 
a la meitat del segle xix i ja a principis del segle xx va tornar a ser model de 
transformació amb la implantació del tren elèctric Transcendència 
L’arribada del tren al Vallès va significar un canvi de model de vida i una 
revolució econòmica i social per a la majoria de municipis de la comarca 
que van gaudir d’una parada L’elaboració d’aquest reportatge ha 

comptat amb la col·laboració de FGC


