anys del tren a

Fa cent anys, el projecte d’electriﬁcació de
Catalunya promogut per l’enginyer català Carles
Emili Montañés i Criquillión estava en ple
desenvolupament. El principal impuls es va
aconseguir gràcies als mitjans ﬁnancers i
tecnològics aportats pel grup liderat per
l’americà Frederick Stark Pearson. La construcció d’un ferrocarril elèctric entre Barcelona,
Terrassa i Sabadell, travessant Collserola, era
una de les actuacions més importants. El 13 de
setembre de 1918 s’inaugurava el servei de trens
ﬁns a Rubí, amb la qual cosa s’incorporava
aquesta població a la xarxa ferroviària. Un fet
somiat durant molt temps i ﬁnalment fet realitat.
S’obria el capítol de la història que portaria ﬁns al
Rubí actual.
Us convidem a gaudir amb nosaltres d’aquesta
commemoració: els cent anys de l’arribada del
tren a Rubí!

1918
2018

Cent anys del tren a Rubí, cent anys de viatges sota la serra de Collserola, cent anys de
modernitat, cent anys portant persones, cent anys d ’ innovació, cent anys
d’emprenedoria. Cent anys de patrimoni i d’història viscuda del nostre país. Des de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya hem tingut sempre una cura especial per la
conservació de la nostra història, conformada per unes ﬁtes compartides amb
l’esdevenir dels diferents pobles que comuniquem. Enguany en celebrem una de les més
importants: l’arribada, ara fa cent anys, del tren a Rubí. Des d’aquell 13 de setembre de
1918, FGC ha estat present en els esdeveniments més importants de la vida de la ciutat:
l’arribada de l’electricitat, la conversió de la clàssica vila agrícola en la ciutat moderna, la
transformació en una de les estacions amb més passatgers de la xarxa Barcelona-Vallès,
el desenvolupament urbà i demogràﬁc entorn de l’estació que faria créixer el municipi
ﬁns als 75.000 habitants d’avui dia... Celebrem un centenari que ens projecta envers un
futur on el ferrocarril tindrà un paper important, com ha fet sempre, tot rememorant
l’esperit emprenedor que va dur enginyers com el doctor Pearson o Carles Emili
Montañés a iniciar aquesta aventura cap a la Catalunya 4.0 i cap a una nova mobilitat.
Des de la perspectiva que donen aquests anys i albirant un futur brillant per al tren, per a
la ciutat i per a la mobilitat del futur, us desitjo una bona celebració. Per molts anys més!

El 13 de setembre de 1918 arribava el primer ferrocarril a Rubí. La seva transcendència
va ser tal que ﬁns i tot es va crear una comissió de benvinguda i la vida d’aquella petita vila
va començar a canviar ﬁns al Rubí que coneixem avui. Els dies posteriors a aquesta
efemèride apareixien els primers estiuejants i la vida social rubinenca va prendre un altre
caire. Estàvem donant la benvinguda, sense saber-ho, al desenvolupament econòmic.
El tren ha estat el nostre cordó umbilical amb la capital, el nexe d’unió amb les ciutats
veïnes, però sobretot ha estat la porta d’entrada de la immigració, que amb el temps, ha
marcat el caràcter de la ciutat. També ens va deixar l’esquerda que va partir en dos el
barri de Les Torres, a la qual es van posar anys més tard punts de sutura amb la
construcció de la magníﬁca rambla del Ferrocarril. Però sobretot el tren ha estat sinònim
de millora, riquesa i canvi.
Per tal de transmetre la transcendència d’aquesta efemèride hem programat tot un
seguit d’activitats per commemorar el centenari de l’arribada del ferrocarril a Rubí.
Conﬁo que els rubinencs i rubinenques sortiu al carrer per celebrar aquest aniversari, tal
com els nostres veïns i veïnes van fer en l’arribada del primer tren elèctric ara fa cent
anys.

Ricard Font i Hereu

Ana María Martínez

President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Alcaldessa de Rubí

Plantada
Hi col·laboren: Colla de Geganters
de Rubí i Mercat Municipal
Lloc: plaça Onze de Setembre

Del 21/6 al 19/1
Exposició temporal “Cent anys de tren”
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions Antiga
Estació

11.30 h Passejada de la imatgeria local

i els gegants ferroviaris
Itinerari: c. Sant Cugat, pg. Francesc
Macià, c. Montserrat i pl. Dr. Guardiet
Lloc: plaça Onze de Setembre

Dies 29-30/6 i 1/7
Mercat de Festa Major “Anys 20 i tren“

19.00 h Cercavila festiva

commemorativa del centenari
de l’arribada del tren a Rubí
Lloc: plaça Dr. Guardiet
19.30 h Actes commemoratius
Hi col·labora: Taula de Cultura
Popular i Tradicional

Diumenge 2/9

Festa de Sant Roc

10.30 h II Trobada d’imatgeria local i

trobada de gegants ferroviaris

No perdis el tren! Taller de
construcció de trenets
Passatgers, al tren! Photocall
d’època. Vine i fes-te la foto!
18.30 h Les Fotograﬁers amb la

els gegants ferroviaris

companyia La Tal

Lloc: plaça Dr. Guardiet

Els famosos fotògrafs internacionals
Gastón i Pájago Voladog, coneguts
a tot el món com Les Fotograﬁers,
arriben disposats a regalar als
assistents els seus autèntics i originals
retrats familiars, per commemorar el
centenari de l’arribada del tren a Rubí.

Dijous 13/9 a les 19 h
Festa de Sant Roc

Fem via! Animació de carrer
amb personatges ferroviaris

12.00 h Ballada de la imatgeria local i

Lloc: avinguda Barcelona i
passeig Francesc Macià

Divendres 31/8

Puja al tren! Circuit de tren per
als més petits

Conferència: “La construcció de la
línia de ferrocarrils del Vallès (19161922)”
A càrrec de Ramon Lascorz, especialista i
autor de diversos llibres
Lloc: Espai Expositiu Aula Cultural
Av. Barcelona, núm. 84

Diumenge 16/9
Commemoració del centenari de
l’arribada del tren a Rubí
Lloc: plaça de la Nova Estació, de 18 a 22 h
18.00 h A tot tren! Benvinguda i

animació amb música i ball
A càrrec de Pep Callau

19.00 h Inauguració de l’exposició

temporal “Centenari de
l’arribada del ferrocarril”
Lloc: Vestíbul de l’estació d’FGC
19.15 h Bateig d’un tren amb el nom

de Ciutat de Rubí i visita del
Brill 18

Dijous 18/10 a les 19 h
Conferència: “La cara i la creu de
l’arribada del tren a Rubí”
A càrrec d’Eduard Puigventós, doctor en
història
Lloc: Espai Expositiu Aula Cultural
Av. Barcelona, núm. 84

Dijous 8/11 a les 19 h
Conferència: “Els primers trens de la
línia del Vallès”
A càrrec de Jaume Ribot, enginyer
Lloc: Espai Expositiu Aula Cultural
Av. Barcelona, núm. 84

Dijous 13/12 a les 19 h
Conferència: “La història del tren a
Rubí i el seu impacte a la població”
A càrrec d’Enric Escofet, graduat en
història
Lloc: Museu Municipal Castell (MMUC)
C/ Castell, núm. 35

19.30 h Parlaments
20.30 h A tota màquina! Concert amb

Diumenge 16/12 de 9 a 14 h

La Locomotora Negra
Jornada de portes obertes, visita als
tallers de Rubí
Places limitades
Les inscripcions s’obriran al setembre

anys del tren a

