
 

   

MEMÒRIA VISUAL DEL 140 ANIVERSARI DE L'ARRIBADA 
DEL FERROCARRIL A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
29 DE DESEMBRE DE 1.881 
 
Per celebrar el 140è aniversari de l'arribada del ferrocarril a Vilanova, des del Museu 
del Ferrocarril de Catalunya es va crear un muntatge visual amb imatges d'estacions 
i instal·lacions dels orígens de la posada en servei del primer tram entre Barcelona i 
Vilanova, i del seu evolució. Una memòria visual, que ha estat realitzada per membres 
de l'equip del Programa de Documentació de l'Associació de Socis i Col·laboradors 
(SiC). La majoria de les fotografies pertanyen a l'arxiu del Museu i són producte de la 
investigació realitzada per a la commemoració d'aquesta efemèride, moltes són 
pràcticament inèdites. A cadascuna s'indica l'any de la posada en servei de la 
instal·lació i el procés viscut al llarg del temps, les incorporacions que s'han anat 
originant, així com les clausures produïdes. 
 
La gènesis de la construcció del ferrocarril de Barcelona a Vilanova 
La Llei d'1 de gener de 1877 va autoritzar el Sr. Francesc Gumà i Ferrán a la 
construcció d'una línia fèrria de Valls a Villanueva i Barcelona. El 28 de juny del 1878 
es funda la Societat Anònima de la companyia ferroviària de l'esmentada línia. 
Les obres de construcció des de Barcelona en via única, i al costat mar, van començar 
el 10 de juliol de 1878. Després de la perforació de 15 túnels, el més llarg dels quals 
és el de la Falconera, de 669 metres, arribava el primer tren per fi a Vilanova el 29 de 
desembre del 1881, encara que la línia no quedaria construïda en tota la seva longitud, 
de Barcelona a Valls, fins al juny del 1883. 
Es va inaugurar amb gran solemnitat i es va anunciar que la línia s'ampliaria fins a 
Madrid, a través de Reus, Mora la Nova i Caspe. Per fer aquesta nova línia van crear 
la “Companyia de Ferrocarrils Directes de Madrid i Saragossa a Barcelona”. El 1887 
la companyia del “Ferrocarril de Valls a Villanueva i Geltrú i Barcelona” (VVB), va ser 
absorbida per la Companyia de “Tarragona a Barcelona i França” (TBF), davant la 
impossibilitat econòmica d'afrontar el seu finançament. 
 
L’origen i evolució de la primera estació de Barcelona  
En els inicis de la denominada Barcelona 3, ubicada al moll o estació de Sant Bertran 
del port de Barcelona. Estava fora de les muralles, entre les drassanes i la muntanya 
de Montjuïc, en uns terrenys coneguts com les hortes de Sant Bertran. Actualment en 
aquest espai s'aixequen els edificis del Laboratori Regional de Duanes de Catalunya 
i el bloc d'habitatges de treballadors del port. La primera estació de Barcelona també 
es coneixia com la de Vilanova. 
Des d'aquest punt d'inici, la línia travessava la Marina de Sants i la zona de Casa 
Antúnez (Can Tunis) fins a arribar a l'estació del Prat de Llobregat. El 15 de juny del 
1887 es va posar en servei el tram de Bifurcació Bordeta al Prat de Llobregat, d'una 
longitud de 4/244 km. D'aquesta manera, el tram per l'estació de Sant Bertran i Casa 



 

   

Antúnez (Can Tunis), van deixar de servir el trànsit de passatgers, quedant destinats 
únicament a les mercaderies del port. 
Posteriorment el traçat s'iniciaria a Barcelona Terme, per prosseguir pel baixador de 
Passeig de Gràcia – que s'incorporaria a la línia el 1902-, després continuaria per 
Barcelona Sants i, a través de la Bifurcació Bordeta, el recorregut avançaria cap al 
Prat de Llobregat, Gavà, Castelldefels, Garraf, Vallcarca, Sitges i Vilanova i la Geltrú. 
Quan l'estació de Sant Bertrán ja no albergava viatgers, es va haver d'ampliar en el 
marc de les actuacions del Pla de Diversificació del Trànsit Ferroviari proposat per la 
Companyia ferroviària de Madrid a Saragossa i Alacant (MZA) per descongestionar 
l'estació de França, Terme o Barcelona 2. L'ampliació va ser aprovada el 1902 però 
només es va fer parcialment mitjançant un acord amb el Port de Barcelona i va 
finalitzar amb el desmantellament de Sant Bertrán i el trasllat de la mateixa a l'estació 
de Morrot que va entrar en funcionament el 1917 com a terminal ferroviària de 
mercaderies del Port. Actualment segueix mantenint aquesta funció i s'hi accedeix pel 
ramal de mercaderies de Can Tunis a Castellbisbal. 
 
Evolució de las incorporacions d’estacions o baixadors a la línia 

• Barcelona Passeig de Gracia, Baixador: en 1902 
• Bellvitge, Baixador: 1977 
• Viladecans, Baixador: 1991 
• Playa de Castelldefels, Baixador 1931 
• Vallcarca, Baixador: 1904. Clausurat en 1994 

 
Detalls de la construcció de la línia  
La via estava formada per carril de 45 Kg. per m/l. i travesses de fusta. En aquest 
muntatge visual també es pot observar l'execució dels treballs de la segona fase de 
construcció dels túnels de Garraf l'any 1912, en concret pel desdoblament de la via, 
al costat muntanya de la primera, es troba en plena execució. Al tram de 16 km. de 
longitud de traçat de la penya-segat costa del Garraf, es troben excavats 36 túnels, 21 
dels quals corresponen a la segona via posada en servei al costat muntanya, i els 
altres 15 a la via primitiva. 
Des de la meitat dels anys 70 fins a mitjans de la dècada dels 80 del segle XX, els 
túnels van ser revestits per un armat de malles metàl·liques i gunitat o projectat a alta 
pressió de formigó que aconsegueix un mur continu de més resistència, per a la 
prevenció d'esfondraments parcials, com va passar al túnel de la Falconera de la via 
1. En la renovació de via, es va augmentar la mida de carril muntat sobre travesses 
de formigó d'un sol cos. 
 
  



 

   

La construcció de la línia per trams 
Primer tram:   
Barcelona Morrot a Vilanova i la Geltrú, de 42/200 Km. el 29/12/1881 

 
Tren inaugural del Ferrocarril Valls Vilanova Barcelona. Podem veure una 
locomotora americana denominada "Carolina", que fou adquirida pel Sr. Gumà que 
havia conegut aquest tipus de màquines a Cuba i EUA. Durant molts anys va ser  
habitual veure aquestes locomotores circulant per les línies ferroviàries de 
Catalunya. 
 
 
Segon tram:  Calafell a Vilanova i la Geltrú, de 13//680 Km. el 16/04/1882 
 
Tercer tram:  Valls a Calafell, de 33/990 Km. el 31/01/1883 
 
Enllaç:   
De Bifurcació Bordeta a El Prat de Llobregat de 4/244 Km. el 15/06/1887 
 
 



 

   

 
IMATGE 1:  
 
 
 

 
IMATGE 2: 
 



 

   

 
IMATGE 3: 
 
IMATGES 1, 2 i 3:  
Moll de Sant Bertrán (El Morrot), origen de la línia a la inauguració el 29 de 
desembre del 1.881, fins al dia 15 de juny del 1.887, en què passa a ser origen de la 
línia l'estació de Barcelona Terme, passant per Barcelona Sants, i per això, a través 
de la bifurcació Bordeta, al Prat de Llobregat 
(les imatges 1 i 2 han estat facilitades pel Museu Victor Balaguer). 



 

   

 
IMATGE 4:  
(Font: internet, facilitada per Lluís Ubalde, Coordinador de l'Obra de Sagrera). En 
aquesta foto es veu l'estàtua dedicada a Colom, que s'instal·la per a l'Exposició 
Universal de Barcelona del 1888. Aquí es constata que l'estació actual de Morrot va 
ser instal·lada i es va desplaçar cap al Sud. 
 

 
IMATGE 5:  
(Font: arxiu fotogràfic de Barcelona, facilitat per Lluís Ubalde, Coordinador de l'Obra 
de Sagrera). Edificis de l'estació de Morrot el 1917, recent inaugurada. 
 
 
 
 



 

   

Imatges de la Bifurcació Bordeta, inici de la línia a Vilanova i la Geltrú, sobre la 
línia de Barcelona Terme a Martorell en data 15 de juny de 1887. 

 
Agulles de la Bifurcació Bordeta, abans de l'electrificació. Vista des de costat Sants. Les dues 
vies de l’esquerra són l’inici de la línia a Vilanova i la Geltrú. 



 

   

 
 
  



 

   

Passarel·la superior de la Torrassa i vies, direcció L'Hospitalet i Prat a la 
Bifurcació Bordeta, abans de l'electrificació. PK 98/065. 

 
Vista de la Bifurcació Bordeta, en direcció a Prat, després de la electrificació. 
 

 
Vista de la Bifurcació Bordeta, en direcció a Sants, després de la electrificació. 
 



 

   

IMÁTGES DE 1.912, DE LA CONSTRUCCIÓ DELS TÚNELS DE LA SEGONA VÍA 
(COSTAT MUNTANYA). 

 
Aquí es pot veure la via en servei, (costat mar), i la construcció dels túnels per a la 
segona via, (costat muntanya). 

 
A continuació, imatges de la construcció dels túnels per a la segona via, (costat 
muntanya). 
 



 

   

 
 

 
 
A les imatges s'observen mitjans molt rudimentaris, tant en roba i calçat de protecció 
i eines. L'única cosa més avançada eren les mànegues d'aire comprimit per als 
pistolets de perforació.  



 

   

La senyalització 
El primer sistema de senyalització era del tipus mecànic consistent en discos que 
paulatinament van ser substituïts per un sistema mixt de discos i senyals semafòrics 
de braç. 
Amb la Bifurcació Bordeta, a l'antiga línia que la unia amb Barcelona 3 (San Bertrán) 
construïda a la falda de la muntanya de Montjuïc, el 1887 es va unir amb la línia de 
Vilanova que es dirigia al Prat a fi d'enllaçar-la posteriorment a a través del carrer 
Aragó cap a l'Estació de França. 
Per regular aquesta Bifurcació d'entrades i sortides de les vies cap a Molins de Rei 
que ja eren dobles i les vies dobles que convergien en una única via cap al Prat, es 
va instal·lar en una parada elevada un petit lloc d'enclavament del tipus SAXBY I 
FARMER amb per assegurar el pas de les circulacions ferroviàries. Aquests 
enclavaments van tenir una gran longevitat. 
Entre el 1910 i el 1915, ja amb la companyia TBF (Tarragona, Barcelona, França) 
absorbida per MZA (Madrid, Saragossa i Alacant), el 1899 es va duplicar la via fins a 
Sant Vicens de Calders. 
Entre 1900 i 1929 es van inaugurar l'Estació de França, el baixador de Passeig de 
Gràcia amb trinxera o rasa, i amb el vestíbul en superfície, i l'estació de Barcelona 
Sants, aquesta darrera reformada de la realitzada el 1854 l'any 1925. 
A l'Estació de França es va instal·lar un enclavament Thomson Houston a un pont 
elevat sobre les vies d'accés amb palanques individuals i d'itineraris que es va 
desmuntar a les obres de la Barcelona Olímpica. Aquest enclavament duna gran 
complexitat constava de 121 palanques i es podien efectuar fins a 500 itineraris i es 
va tractar duna obra emblemàtica. Avui dia és una de les peces emblemàtiques de la 
col·lecció del Museu. 

 
  



 

   

 
A la vista dels operadors, hi havia un dibuix esquemàtic de vies on estaven numerades 
totes les agulles d'aquesta estació monumental. 
Actualment el conjunt d'aquestes tres estacions juntament amb la del Prat de Llobregat 
conformen una de les línies més importants de rodalies R2 Sud tant pel que fa al 
nombre de viatgers com d'ingressos. 
El 1941 es va nacionalitzar el ferrocarril, quedant integrades les diferents companyies 
en una estatal, RENFE, ia mesura que va augmentar la densitat dels trànsits va haver-
hi necessitat d'increment del nombre de vies a les estacions augmentant les agulles i 
per tant un major nombre d'agents per cosa que a les estacions de Sitges, Garraf, 
Castelldefels i Gavà es van haver d'instal·lar enclavaments de concentració de 
palanques on es disposaven de forma centralitzada els moviments d'agulles a 
distància mitjançant una transmissió funicular a doble fil. 
La taula era del tipus “Bachman” i el moviment realitzat amb una immobilitzava 
mitjançant el lliscament de barres i topalls la realització mecànica d'altres itineraris 
incompatibles. 
Finalment, amb l'evolució de l'energia elèctrica es van instal·lar les manetes directores 
més petites per a l'obertura dels senyals que efectuaven el seu moviment si l'itinerari 
estava ben realitzat i activaven un forrellat elèctric que impedia i enclavava la ruta 
assegurada. 
Aquesta situació es va mantenir fins a bé la dècada dels 80 del segle XX amb matisos 
importants per a la Seguretat com la instal·lació de comprovadors elèctrics dobles en 
agulles. Independentment del seu tancament mecànic 
A l'estació de Vilanova i la Geltrú no es va instal·lar cap taula de palanques i es va 
passar a un enclavament de relés de tecnologia GRS (General Raylway Signal) 
americana on mitjançant la realització de les rutes manuals en llocs avançats i 
comprovació, ja elèctrica a quadre de comandament local, permetia la realització de 
les rutes dentrada i sortida, perdurant aquesta situació fins ben entrat els anys 90. 
Per als bloquejos amb les col·laterals en el trajecte es va instal·lar un bloqueig 
automàtic descentralitzat en doble via que només permetia amb senyals la marxa en 
el seu sentit parell i senar (B.A.D) 
 



 

   

A la dècada de 1970, es va començar la instal·lació de la tecnologia modular a 
estacions per mitjà de grups geogràfics de tecnologia Ericsson (posteriorment 
ADtranz), començant amb l'estació de Barcelona Sants (1978), Passeig de Gràcia que 
s'havia cobert l'any 1960, Prat de Llobregat, Gavà (1989), Castelldefels (1986), Garraf 
(1986) i Sitges que va finalitzar el 1986. 
Els bloquejos seguien sent descentralitzats, però ara podien ser direccionals i 
permetien la circulació per les dues vies en qualsevol sentit (BAB). 
L'any 1992 amb les Olimpíades es va posar en marxa el primer enclavament electrònic 
de Catalunya instal·lat a l'Estació de França anomenat ENCE L90, basat en la tècnica 
dels processadors de tecnologia ALCATEL SENYALITZACIÓ amb programació de 
programari i maquinari de triple redundància substituint els circuits de via per circuits 
d´audiofreqüència FTGS de SIEMENS. 
Això va marcar una fita important ja que actualment és la tecnologia més actual de 
futur i predominant ja que independentment de la flexibilitat per efectuar reformes i la 
seva fiabilitat disposen d'uns equipaments com a registradors jurídics, moviola, 
terminals de manteniment i comandaments locals videogràfics. 
Amb l'entrada de l'Alta Velocitat a Barcelona (2008) es va adequar l'enclavament 
electrònic de Barcelona (EBILOCK 950) engegat el 2004 eliminant la tercera via de 
l'aeroport, amb la instal·lació de circuits de via d'audiofreqüència de la mateixa firma 
així com es van posar en marxa l'enclavament soterrat de Prat de Llobregat origen 
actual de la via de l'Aeroport i Bifurcació Can Tunis situat entre aquesta i Barcelona 
Sants, amb l'adequació de Bellvitge que estava considerat com a baixador, tot això 
pertanyent al trajecte de la R2 Sud ( trajecte Estació de França-San Vicente de 
Calders). 
Entre el 2009 i el 2012 es van substituir els enclavaments geogràfics de Passeig de 
Gràcia (Bifurcació Aragó), Bifurcació Marina per electrònics de Bombardier (EBILOCK 
950) i es va substituir el de l'Estació de França per adequar-lo i uniformar-lo a la 
tecnologia anterior i en aquesta acció ja es van anar substituint els circuits de via 
d'impulsos per audiofreqüència als túnels dels enllaços de Barcelona excepte els de 
l'Estació de França que continuen sent de Siemens. 
Els enclavaments geogràfics de Gavà i Castelldefels, així com els circuits de via de 
corrent altern es van substituir també per Electrònics EBILOCK R4 de Bombardier el 
2017. 
SITUACIÓ ACTUAL 
L'enclavament de Vilanova i la Geltrú es va substituir l'any 1998 per un enclavament 
geogràfic de l'actual THALES SENYALITZACIÓ amb un nou comandament local i amb 
circuits de via d'audiofreqüència persistint els enclavaments de Garraf i Sitges amb 
tecnologia modular geogràfica i circuits d'alterna i està dotat de dues línies d’energia 
commutades i sistema d’alimentació ininterrompuda. 
Licitada actualment i en construcció per part de SIEMENS RAIL la substitució 
d'aquests tres enclavaments per electrònics de la seva tecnologia i la substitució dels 
circuits de via actuals pels d'audiofreqüència i preparats per a l'ERTMS nivell 2 a tot 
el tram. 



 

   

Tot el trajecte està en funcionament amb via doble banalitzada dotats d'ASFA i les 
seves instal·lacions independentment del mateix comandament local estan 
telecomandades des del Lloc Central de CTC de Barcelona. i una terminal de 
rodalies amb una evolució realment 
històrica. 
Informe de Santiago Gallego ex ferroviari, Tècnic d'Instal·lacions de Seguretat, 
a la Prefectura Territorial de Barcelona. 

 
imatge de senyals semafòriques de bloqueig automàtic 

 
  



 

   

L’electrificació  
L'electrificació de la línia s'inaugura el 26 de juny del 1956, de Tarragona a 
Barcelona. L'última renovació va ser als anys 2010. 
Tot seguit, es mostren unes imatges de la comitiva d'autoritats civils, militars i 
eclesiàstiques, que van inaugurar l'electrificació de Tarragona a Barcelona 
Terme. 
 

 
Estació de Garraf, aspecte general de la subestació el dia 26 de juny de 1956, 
inauguració de l’electrificació de Tarragona a Barcelona. 

 

 
Estació de Garraf, vista general i del tren que inaugurà l’electrificació del trajecte 
Barcelona a Tarragona, el 26 de juny de 1956. 



 

   

 
 

 
Tren inaugural de l’electrificació Barcelona-Tarragona a la sortida de Garraf cap a 
Barcelona. 

 
Arribada a la via 12 de l'estació de Barcelona-Terme del tren que va inaugurar 
l'electrificació de la línia de Tarragona a Barcelona, el dia 26 de juny del 1956. 
 



 

   

 
Autoritats i personalitats a l'estació de Tarragona el dia de la inauguració de 
l'electrificació del trajecte, 26 de juny del 1956. 
 

 
El tren de la inauguració de l'electrificació de la línia a Tarragona, a la sortida cap a 
Barcelona. 
Aquestes dues darreres imatges són fora de l'àmbit de la inauguració de la línia de 
Barcelona a Vilanova i la Geltrú, però si és una efemèride important que afectaria la 
línia que tractem en aquest document. 
 

Vilanova i la Geltrú, desembre de 2021  


