
100 anys de Carrilet

Del 4 al 24 d’abril
de 2013
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Ho organitzen

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Telèfon: 93 338 13 96
Fax: 93 260 04 66
cultura.museu@l-h.cat
www.museul-h.cat

Horari de visita de les exposicions:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h
Els dilluns i festius, tancat

Entrada gratuïta

a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

Locomotora maniobrant a Bordeta Formació. A l’esquerra es pot veure una 
de les piles de carbó que els trens descarregaven en aquest punt. Anys 60.  
Arxiu de Lluís Tuells

Estacio de L’Hospitalet en la primera etapa del Carrilet. 
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Així, es reduïa el trànsit de trens en la zona amb més 
tràfi c i es permetia més freqüència de pas els trens de 
viatgers. El Carrilet es convertia en el Metro del Baix Llo-
bregat.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Dimecres, 10 d’abril 
CONFERÈNCIA 
“El Carrilet, entre tècnica i emocions”, a càrrec de 
Joan Torres i Carol, enginyer industrial i expresident de 
Ferrocarrils de la Generalitat. A l’Harmonia. Espai d’Art, 
a les 19 h

Dissabte, 13 d’abril
JORNADA FAMILIAR
Contes de trens. A la Biblioteca Can Sumarro, a les 
11.30 h
Demostració del funcionament d’una locomotora 
de vapor en miniatura. Plaça de Josep Bordonau i 
Balaguer, a partir de les 12 h
Visita guiada a l’exposició per a tots els publics. A les 
12 h

Foto 1. Estació de L’Hospitalet. La taquilla es trobava en un cobert de fusta a la canto-
nada amb Rossend Arús. Arxiu Amics del Ferrocarrils de L’Hospitalet.

Foto 2. Vista aèria, any... En primer terme, l’església de Santa Eulàlia de Provençana. 
A l’esquerra, la via del Carrilet, amb l’estació de Bordeta-Formació en el marge infe-
rior esquerra. Foto cedida al Centre d’Estudis de L’Hospitalet per Enric Pino

Foto 3. Per passar sota les vies de la línia de Vilanova, entre l’estació de Sant Josep 
i la Bordeta Formació, les vies s’ajuntaven en via única. Un ferroviari, que tenia la 
caseta davant dels blocs de Jansana, control·lava el semàfor per donar pas als trens 
d’un costat o de l’altre. Arxiu Municipal de L’Hospitalet

Foto 4. A partir dels anys 60, la construcció del pas sota les vies de la línia de Vilanova 
de la carretera (carrers Prat de la Riba i Santa Eulàlia) amb desguassos inadequats, 
provocava periòdicament la inundació de les vies a l’estació Bordeta Formació. Anys 
60. Arxiu FGC.

Foto 5. Peu La primera modernització de material mòbil. A la dreta un ‘Naval’ en 
proves, i a l’esquerra la ‘Patxanga’ amb cotxes de fusta per Bordeta Formació. Anys 
60. Arxiu FGC 

Foto 6. Descarregant el correu a l’estació de Bordeta-Formació. Anys 80. Arxiu Lluís 
Abarca.

Foto 7. Descarrilament d’un tren a Santa Eulàlia el 1971. Arxiu Monrós

Foto 8. Baixador de Sant Josep. Arxiu FGC.

Foto 9. Descarrilament a la cantonada de l’avinguda Carrilet amb Rambla de la Ma-
rina. Any 1984. Arxiu Monrós.

Foto 10. construcció del túnel del Carrilet al seu pas pel Gornal. Foto del Blog de 
Luis Bagán.

Foto 11. Estació de L’Hospitalet. La taquilla es trobava en un cobert de fusta a la can-
tonada amb Rossend Arús. Arxiu Amics del Ferrocarrils de L’Hospitalet.

El 1957 es va inaugurar el baixador de Sant Josep, fet 
que responia a la pressió demogràfi ca creixent d’aquest 
barri. 

Als anys setanta comencen a elaborar-se projectes de 
remodelació del Carrilet. Fins i tot, un d’aquests projec-
tes proposava fi nalitzar la línia a l’estació de L’Hospitalet. 

Quan la Generalitat assumeix la gestió del Carrilet, pro-
jecta noves estacions i un nou traçat, que benefi ciarà 
L’Hospitalet. El projecte, que fi nalment es duu a terme, 
desvia la línia des de Sant Josep fi ns al Gornal i a Ilde-
fons Cerdà, seguint la Granvia fi ns a arribar a la plaça 
d’Espanya. Aquest traçat comporta la creació inicial de 
dues noves estacions a L’Hospitalet: Gornal i Ildefons 
Cerdà. Hem d’esperar fi ns a l’any 2007 per inaugurar la 
tercera i última estació: Europa-Fira. 

De nou, les estacions responien a les necessitats de ba-
rris en creixement. La darrera, a més, té una importàn-
cia cabdal en el nou impuls econòmic de L’Hospitalet, ja 
que és al centre del Districte Econòmic de la ciutat, la 
nova zona d’ofi cines, hotels i serveis. 

Però un dels fets que han deixat més empremta en la 
història del Carrilet és el seu soterrament. El creixe-
ment urbanístic de la ciutat, que omple d’edifi cacions 
gairebé tot el seu territori, provoca que la fractura que 
ocasiona el Carrilet afecti més barris, i que el tren es 
consideri un perill. Atropellaments, accidents amb 
morts i descarrilaments fan que la pressió popular 
creixi, i es demana el soterrament de la via. Una rei-
vindicació veïnal que s’accentua amb l’arribada de la 
democràcia.

El 1977 l’administració central comença el primer tram 
del soterrament, entre Cornellà i Sant Josep. El 1978, 
un cop la Generalitat assumeix la gestió de la línia, en 
continua les obres i en projecta el soterrament fi ns a la 
plaça d’Espanya.

El 9 de juliol de 1985 s’inaugura el primer tram sote-
rrat, que arriba fi ns a San Josep. El 1987 s’inaugura el 
soterrament total de la línia a L’Hospitalet i les noves 
estacions Gornal i Ildefons Cerdà.

Paral·lelament, s’inaugura la nova via entre Sant Boi i 
el Port, cosa que comporta la desaparició dels trens de 
mercaderies que creuaven L’Hospitalet. 

El 1912, L’Hospitalet era una ciutat amb 7.000 habi-
tants. Els principals nuclis de població eren al voltant 
de la carretera principal (el Centre, Sant Josep, Santa 
Eulàlia), i a Collblanc, a la zona del Samontà, a tocar de 
Sants. Aquella època coincideix amb el començament de 
la primera arribada de població immigrant. La fesomia 
de L’Hospitalet es constituïa, bàsicament, per camps de 
conreu, les gran fàbriques tèxtils i les bòbiles. La ciutat 
encara tenia sortida al mar, una llarga riba al Llobregat, 
i, per la banda de muntanya arribava fi ns a Finestrelles. 

En aquell moment comença a funcionar el Carrilet. El 
seu traçat anava en paral·lel a la carretera, travessava 
la Marina, enmig de camps de conreu i, quan arriba-
va a Santa Eulàlia, partia el barri per la meitat. A par-
tir d’aquí, la història del Carrilet es desenvoluparà en 
paral·lel als canvis de L’Hospitalet, al seu creixement en 
nombre d’habitants i a la sobreocupació urbanística, que 
acabarà oprimint el traçat del Carrilet
i provocant-ne el soterrament.

Les estacions del Carrilet a L’Hospitalet són una mos-
tra de l’evolució demogràfi ca, urbanística i econòmica. 
De bon començament, només en funcionaven dues: el 
baixador de la Bordeta (a Santa Eulàlia) i l’estació de 
L’Hospitalet (al Centre), és a dir, en els dos nuclis de po-
blació més importants de la ciutat.

El nou ferrocarril de via estreta adquiria un valor extraor-
dinàriament important per al desenvolupament econò-
mic i industrial. El 26 de novembre de 1926 s’inaugura un 
nou tram del Carrilet entre la Bordeta i el Port de Barce-
lona: l’estació de mercaderies Bordeta-Formació, en la 
confl uència amb el carrer d’Amadeu Torner, just darrere 
de l’església de Santa Eulàlia de Provençana. En aques-
ta estació de maniobres, els llargs trens que arribaven 
plens de potassa, de minerals, de ciment i de productes 
de la indústria procedents de l’interior de Catalunya es 
dividien per poder dirigir-se al Port de Barcelona, -on no 
podien arribar trens tan llargs- i es descarregaven. 


