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SUMARI
La degradació de l’estació del tren d’Olot a Bescanó, un edifici
centenari del patrimoni arquitectònic local, amoïna una alumna de
batxillerat. A través de la memòria del seu pare encara transiten els
records d’un tren que va transportar també els avis i la besàvia. Les
autoritats competents miren de reüll el lent ensorrament: “No és possible
recuperar-ho tot”. Els seus avantpassats van perdre el tren i l’alumna no
vol perdre l’estació, vol fer-hi alguna cosa: Vol reconstruir l’estació a
escala, preservar-ne la memòria en una maqueta i difondre aquest
patrimoni creant un objecte retallable.

SUMARIO
La degradación de la estación del tren de Olot en Bescanó, un
edificio centenario del patrimonio arquitectónico local, preocupa a una
alumna de bachillerato. A través de la memoria de su padre aún transitan
los recuerdos de un tren que transportó también a los abuelos y a su
bisabuela. Las autoridades competentes miran de reojo el lento derrumbe:
"No es posible recuperarlo todo". Sus antepasados perdieron el tren y la
alumna no quiere perder la estación, quiere hacer algo: Quiere reconstruir
la estación a escala, preservar la memoria en una maqueta y difundir este
patrimonio creando un objeto recortable.

ABSTRACT
The degradation of Olot railway station in Bescanó, a-hundred-yearold building of local heritage, concerns a high school student. Through the
memory of hes father she can look back at the train carrying her
grandparents and her great-grandmother. The authorities looking at the
collapsing building with complete disregard: "We can not retrieve every
old building." Her ancestors lost the train and this student does not want
to lose the station, she wants to do something about it: She wants to
rebuild it to scale to preserve its memory and show this heritage by
creating a cut-out cardboard model.
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SOMMAIRE
La dégradation de la gare du train d’Olot à Bescanó, un vieux
bâtiment du patrimoine architectural local, inquiète une lycéenne. Grâce à
la mémoire de son père la fille a encore les souvenirs d'un train qui a
transporté leur grands-parents et son arrière grand-mère. Les autorités
compétentes regardent de travers son lent effondrement: "Nous ne
pouvons pas tout récupérer." Leur ancêtres ont perdu le train et
l'étudiante ne veux pas perdre la gare, elle veut faire quelque chose: Elle
veut reconstruire le bâtiment a l'échelle, préserver la mémoire dans un
modèle et diffuser ce patrimoine par la création d'un objet de carton
découpe.

Estació del tren d’Olot a Bescanó. Estación del tren de Olot en Bescanó. Olot railway station in Bescanó. La gare du train
d’Olot a Bescanó. Foto : Meritxell Solé i Eugenio (2011).
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PRÒLEG
Una tarda d’hivern els de la meva colla ens vam reunir amb
l’alcalde. Volíem demanar un local dins el poble de Bescanó on organitzar
activitats pel jovent del municipi.
Entre les propostes de locals hi havia l’estació del tren d’Olot a
Bescanó. Vam plantejar a l’alcalde si seria possible rehabilitar l’edifici. Fins
i tot ens vam oferir a recollir fons per pagar el que poguéssim.
La resposta de l’Alcalde va ser clarament un no, això sí, seguit
d’unes explicacions: Ens va dir que l’estació es troba al mig d’un sector del
nou pla urbanístic i impedeix traçar un carrer recte, per tant, fa nosa.
L’Alcalde també ens va dir que l’Ajuntament havia pensat reedificar
l’estació a l’altre costat de carril bici on, a més de no fer nosa, podria
servir com a punt d’informació d’una zona verda que s’allarga entre el
carri bici (l’antiga via del tren) i el riu Ter.

L’estació el 2001 i onze anys després.
El poble reivindica debades la protecció d’aquest patrimoni que ha quedat derruït pel temps i els vàndals.

L’Alcalde ens va cedir un altre local i no vam parlar més de l’estació.
No vam parlar més de l’estació, no, però a mi hem va fer pensar. Jo no
havia gaudit mai del servei ferroviari que en el passat havia tingut
Bescanó, però sé que havia gaudit de l’edifici de l’estació, un lloc on de
petits paràvem a descansar i a jugar durant les nostres excursions amb
bicicleta.
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Les parets de rajol i de pedra humil de l’estació ferroviària de
Bescanó són part del patrimoni del poble, un patrimoni tan humil i
degradat del qual, a curt termini, només en quedarà el record. Jo no puc
restaurar l’estació, però en puc evitar l’oblit total reedificant l’edifici a
escala, reconstruir-ne una maqueta de paper, i així divulgar-lo i deixar-ne
constància pel futur.
El repte d’una maqueta em permet posar a prova les meves
habilitats en manualitats. Les petites construccions m’han atret des de
molt petita. El coneixement i la difusió del patrimoni històric és una de les
maneres que tenim els joves de fer
poble.
Em

vaig

proposar

buscar

el

plànols de l’estació. Existien! Els vaig
trobar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Girona! I estan datats el 1893, una
data que coincideix amb la que porta
gravada un rail d’acer reutilitzat com a
biga del magatzem de l’estació.
Però

els

plànols

semblaven

incomplerts, no hi havia plànols de
l’edifici

exempt

dels

lavabos.

Amb

l’ajuda dels arxivers vaig esgotar les
possibilitats

de

trobar-ne

més,

probablement perquè no se n’han fet o
conservat més dibuixos. Per a dissenyar
de

forma

completa

i

detallada

els

plànols em va caldre iniciar-me en l’ús
d’un programa de disseny digital de
plànols (Autocad). Jo he escollit el
batxillerat bio-sanitari, on no hi ha
l’optativa

de

dibuix.

El

treball

Plànols originals de l’estació del tren d’Olot a

de Bescanó. Segell, signatura i data (29 d’agost de 1983)

recerca, tal com se m’anava plantejant,

Pàgina 5

Font: AHCG Fons Ferrocarril Olot-Girona 1386 18981921 22.20 Plànols

Perdre el tren i l’estació.

Meritxell Solé i Eugenio 2011

em comportaria aprendre de forma autodidacta una assignatura més:
dibuix tècnic. La meva tutora, però, em va animar a complementar i
diversificar la meva formació.
En un primer moment vaig estudiar l’estació de Bescanó com un
edifici exempt. Però la realitat és que l’estació, inicialment, estava
formada per dues estructures exemptes: L’estació i els urinaris, que així
en deia la gent. Els urinaris no figuren als plànols de l’estació de Bescanó,
o bé no s’han conservat o seguien un model general d’edificació que es
guardaria en altre lloc.
Aquest edifici de serveis complementaris presenta una estructura
constructiva, uns materials i una decoració simple amb rajol vermell
massís semblant a la de l’edifici principal. Posteriorment es van fer una
sèrie d’afegits a la façana oest de l’estació. Mirant-me l’edifici com ho faria
un paleta, vaig observar restes de murs afegits que, amb el pas del
temps, havien desaparegut. Això em portà a fer una investigació molt més
àmplia que la que jo em plantejava inicialment, arribant a la conclusió que
l’estació de trens de Bescanó era un edifici amb un entorn més complex
format per magatzems i estades que havia tingut un creixement orgànic
gens planificat.
En definitiva tres edificacions més formaven part de l’estació quan
aquesta estava en ple funcionament.

Lavabo façana nord

Lavabo façana est
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Vaig constatar que a l’espai que resta entre la façana oest de
l’estació i els lavabos antigament hi havia hagut dues habitacions més;
una amb llar de foc, que era una petita sala i que va fer canviar la
distribució original de les portes dels lavabos. I altres dos espais que eren
utilitzades com magatzem.

Lavabo façana nord

Moll de càrrega

Lavabo façana oest

Magatzems façana sud

Lavabo interior

Plànol de les façanes dels lavabos de l’estació del tren d’Olot a Bescanó. Meritxell Solé i Eugenio (2011)
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MARC TEÒRIC
No es pot reconstruir tot el patrimoni arquitectònic dels nostres
pobles. Sempre mancaran recursos, mitjans, interès, oportunitats... I el
temps inexorable, refregant-se contra els murs, rautant-ne els fonaments,
els acabarà enderrocant. Avui se’n poden guardar imatges en tota mena
de suports i, així, es podran projectar a la retina de les generacions
futures.
Però els mitjans electrònics audiovisuals, per ara, no satisfan el
sentit del tacte tot i que, a nivell industrial, ja permeten la reproducció i la
possessió d’un objecte sòlid que imita i perfila els volums.
No ho podem reconstruir tot, però ho podem reproduir i tenir-ho a
les mans, fer i desfer, interactuar-hi, jugar-hi. Amb una maqueta
retallable a escala podem palpar aquelles realitats decadents amb la
sensació lúdica de percebre’n els volums, els cantells, les textures i les
proporcions.

Objectius:
1. Salvaguarda del patrimoni arquitectònic més humil que, per la seva
ubicació o etat de conservació té poques possibilitats de ser restaurat o
reedificat, però guarda la memòria històrica i sentimental d’una
societat:

estacions

del

tren

d’Olot,

centrals

hidroelèctriques

modernistes o capelles del municipi de Bescanó.
2. Difusió del patrimoni arquitectònic proper a la nova ruta turística del
carril bici a partir de la creació de material lúdic: un producte tangible
fruit de la meva recerca, que tingui una utilitat immediata, una
maqueta.
3. Interacció amb el públic a partir d’una proposta lúdica, una maqueta,
que convida al visitant a reconstruir en 3D i a fer-se seus els elements
arquitectònics del paisatge.
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Metodologia:
-

Recerca i recopilació de dades històriques: textos, gràfics, plànols i
fotos.

-

Elaboració de plànols d’alçats, bases i cobertes amb tecnologia digital:
Programes de disseny AutoCAD.

-

Disseny de plantilles retallables en 2D.

-

Disseny d’estructures volumètriques (maquetes).

La companyia ferroviària
El primer projecte de construcció d'un ferrocarril que arribés a Olot
data de l'any 1844 i fou anomenat: “Camino de hierro titulado de la
Serenísima Señora Infanta Dª María Luisa Fernanda, desde las minas de
carbón de piedra de San Juan de las Abadesas al puerto de Rosas”.
La societat d'accionistes constituïda per a tirar endavant el projecte
s'anomenava molt escaientment: “Sociedad el Veterano Cabeza de Hierro”.
Com podem veure, si aquest projecte hagués tirat endavant el
ferrocarril no hagués pas passat per Bescanó.

Foto: Ricard Pol Casella (c. 1969 ). Casella del guardabarrera del tren Olot a Montfullà
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L'any 1883 l'Estat atorgà la concessió per a la construcció del
ferrocarril (de 55 km. i un ample de via de 1.000 mm) al Sr. Puig-Oriol qui
la transferí a la “Compañía Española de Ferrocarriles Económicos”.
Aquesta companyia no va poder reunir el capital necessari i l'any 1885
transferí la concessió a Pere Bové i a Agustí Pujol que crearen la
“Compañía de Ferrocarriles de Interés Local” que pretenia enllaçà Olot
amb Sant Feliu de Guíxols. L'any 1888 es tornà a transferir la concessió a
la societat “Ferrocarril Económico de Olot a Gerona”. Aquesta companyia
també va tenir problemes econòmics i finalment calgué recórrer al capital
estranger. Així, el 21 de maig de 1891, es cosntituí a Londres la societat
“The Olot & Gerona Railway Company Ltd”. que n'adquirí la concessió el
1892 per un import de 150.000 pts. Finalment es va endegar el projecte i
van dividir les obres en quatre trams. El primer tram Anglès-Amer es va
construir el 1892. El gener de 1893 es va començar la secció AnglèsGirona i, al cap d'uns mesos, arribaren les primeres locomotores i vagons
d'Anglaterra. El tram entre Amer i Salt (22 Km.) no es va inaugurar fins el
13 de novembre de 1895.
Però no us penséssiu pas que fou un esdeveniment multitudinari,
només nou persones viatjaven en el primer tren de sortida. La causa fou el
boicot de les empreses de cotxes i tartanes, que optaren per abaixar molt
els preus però que, a la llarga, hagueren de modernitzar-se - a partir
d'aquell moment només tardaven dues hores i mitja en arribar a Olot i
oferien dues classes de seients: preferència o "coupé" i ordinària - i tot i així
acabarien desapareixent. Els 2 Km. que faltaven per enllaçar amb Girona,
però, no es van inaugurar fins el 10 de gener de 1899 a causa dels plets
interposats per diferents propietaris expropiats. Fins que van quedar
connectades les ciutats de Girona i Olot, els pocs trens que circulaven
enllaçaven a les estacions- termini amb les tartanes i les diligències fins a
Girona i Olot.
Com podem veure, des del punt de vista de l'interès social, el
ferrocarril no va ser pas una cosa desitjada i va trobar tota mena
d'entrebancs. "El tren d'Olot, que marxa quan vol i arriba quan pot" va
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demostrar des dels seus inicis que la dita era encara poc dramàtica car per
engegar el projecte van caldre nou anys i per acabar-lo, dinou més. El 1911
va arribar a Olot per primera vegada. Abans, el 1909, la companyia s'havia
traslladat de Londres a Barcelona i va passar a denominar-se: “Compañía
del Ferrocarril de Olot a Gerona”.
El tren va funcionar durant tota la Guerra Civil fins al febrer de 1939
en que, en apropar-se les tropes franquistes, els enginyers militars van
volar els ponts. El 1940 es van arreglar els vagons destruïts i es va
reconstruir la línia que fou novament tallada en 13 punts pels aiguats
d'aquell mateix any.
Durant els anys de la Primera Guerra Mundial i a causa de l'escassesa
de carbó, totes les locomotores cremaven llenya.
A partir del 1949 el tren fou cada vegada més deficitari degut a la
competència de la carretera tant en transport de viatgers com de
mercaderies. Es va optar per adquirir locomotores diesel més modernes.
El tren estirat per locomotora de vapor era conegut popularment per
l'acrònim T.E.R. i el de propulsió diessel per l'acrònim T.A.F.

Foto: Julita Anton Domènech (1962). El TAF, el model de tren més modern, propulsat per gas-oil
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Finalment, la companyia es va haver d'acollir a l'ajuda estatal. Les
inundacions del 1962 van tallar la línia uns quants mesos i el 1963 l'Estat
va tallar les subvencions. Aquest mateix any la companyia va lliurar el
tren a l'Estat que el gestionaria a través de F.E.V.E. S'arribà fins a l'any
1969 en que l'Estat decretà la clausura definitiva del tren d'Olot.
L'últim viatge es va fer el 15 de juliol de 1969
Al cap d'uns tres mesos va circular encara la darrera locomotora,
que era portada de Girona a Olot on va quedar en propietat de
l'ajuntament.
Tan bon punt els de Madrid varen fer plegar el tren d'Olot, es van
arrencar els rails i tot aquest munt de tones de ferro va desaparèixer
sense que se sàpiga qui en va treure benefici.
"Un decret antipopular suprimí el 15 de juliol de 1969 la línia de
ferrocarril d'Olot a Girona, emprada per més de 600.000 usuaris l'any. La
seva desaparició, precedida per la clausura del carrilet de Sant Feliu uns
mesos abans, fou ordenada des de Madrid per una persona vinculada a les
terres gironines que no féu cas de les propostes que defensaven llur
modernització i utilitat. El silenci del diari local, el dia de la supressió, resultà
expressiu

del

control

polític vergonyant

que

sofria la premsa

del

Movimiento." CLARA, Josep (1993) Introducció a la història de Girona. Ed.
Columna i El Pont de Pedra. Girona (p. 97).

Via del tren Olot des de l’estació de Bescanó, 10 anys després de
ser abandonada i 5 anys abans de començar els tràmits per a ferne un carri-bici. Foto: Pere Magrià i Pou (1979-05-14).
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Foto : Meritxell Solé i Eugenio (2011). Façanes de l’estació: Est (a dalt) i oest (a baix).

Pàgina 13

Perdre el tren i l’estació.

Meritxell Solé i Eugenio 2011

Cronologia
1883
1884
1887
1891
1895
1898
1900
1902
1909
1911
1912
1930
1931
1936
1939
1940
1946
1947
1949
1950
1959
1961
1963

1964
1966
1969

Primera concessió a la Compañía Española de Ferrocarriles Económicos
Traspàs de la concessió a Ferrocarril Económico de Olot a Gerona. El 1885 Pere Bové i
Agustí Pujol tenen la concessió de la Compañía de Ferrocarriles de Interés Local.
Inici de la construcció de 13 Km de via entre Amer i Anglès
Absorció per The Olot and Gerona Railway Company Limited
Inauguració del tram Salt-Amer
Inauguració del tram Salt-Girona
Inauguració del tram Amer-Les Planes
Inauguració del tram Les Planes-Sant Feliu de Pallerols
Compañía del Ferrocarril de Olot a Gerona. Amb capital espanyol
Inauguració del tram Sant Feliu de Pallerols-Olot
S’inicia la distribució de dividends
S’inicia l’ús obligat de carbó nacional
Cessa la distribució de dividends
Guerra Civil
Voladura de 9 ponts i 12 vagons
Reconstrucció. Concessió a la Companyia del Servei de Viatgers per Carretera
Inici de la intervenció estatal. Es sollicita un estudi d’enllaç
Inici del dèficit. Nova reglamentació de treball. Alça del preu del carbó
Primer projecte d’enllaç Olot-Girona-Sant Feliu-Palamós
Inici d’una mínima subvenció de l’Estat
Inici d’explotació unificada Olot-Sant Feliu-Palamós. Nous automotors dièsel
Concessió a la Companyia del Servei de Viatgers per Carretera
Supressió de les subvencions. L’Estat (Explotación de FFCC por el Estado, EFE) es fa
càrrec dels ferrocarrils. Informe-estudi de l’enginyer-cap de les companyies proposant
un nou pla d’enllaç dels ferrocarrils. Estudio correspondiente a la necesaria
subsistencia, conveniente modernización y oportuno enlace de los FFCC Olot-Gerona y
Sant Feliu-Gerona Cambra de Comerç.
Condiciones técnicas y económicas para la renovación de equipo y de las modalidades
de explotación de las vias férreas O-G y SF-G. Estudi SOFRERRAIL. París
L’Estat abandona l’explotació de les línies. Ambdós ferrocarrils són desmantellats.

Font: LABORATORI D’URBANISME (1982) Les traces dels carrilets gironins. Propostes d’aprofitament. Ed.
Delegació a Girona del Collegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Girona.

Característiques geomètriques
Longitud total
54,8 Km.
Cota màxima
Amplada de via
1,00 m.
Cota final
Amplada d’explanació
3,50 m.
Radi mínim de curvatura
Cota inicial
75,2 m.
Pendent màxima
Gàlib (perfil exterior màxim del contorn dels vehicles) 5,10 x 4,00 m.

558,0 m.
440,0 m.
100,0 m
3,000 %

Font: LABORATORI D’URBANISME (1982) Les traces dels carrilets gironins. Propostes d’aprofitament. Ed.
Delegació a Girona del Collegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Girona. (Annex 5)
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L’estació del tren d’Olot a Bescanó
L'edifici fou construït entre 1893 i 1895 al Km. 6,483 de la via del
ferrocarril Olot-Girona i a les afores del poble. L'estació de Bescanó tenia
tres vies.
Els habitants de l'altra banda del Ter tenien accés a l'estació per mitjà
del pas de la barca d'en Varisto. Els habitants del Raval i els treballadors de
la fàbrica Gròber tenien un baixador al costat d'aquesta fàbrica, al Km.
7,549 habilitat només amb una andana de 68 m. de longitud.
Entre Girona i Olot hi havia un total de 22 estacions i baixadors, però
només 13 disposaven d'edifici. L'estació de Bescanó és una de les quatre
que només tenien planta baixa.
En aquesta única planta de 126 m2 hi havia la sala d'espera, la
taquilla, el despatx del cap d'estació i l'habitatge de la família del cap
d'estació.

Foto: Salvador Campasol i Frigola, el darrer cap d’estació del tren d’Olot a Bescanó (c. 1945) Façana de les andanes,
amb el rellotge i la placa geodèsica
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Entre Girona i Olot hi havia un total de 22 estacions i baixadors, però
només 13 disposaven d'edifici.
“Cada estació i la seva infraestructura responia a les dimensions i
necessitats del poble o ciutat que servia. L’edifici de viatgers presidia la
parcella i es situava longitudinalment seguint l’eix de la via –igualment
que l’andana, els lavabos, el pou i el safareig, collocats vora l’estació, el
moll de càrrega i descàrrega i un conjunt de tres o quatre vies per
realitzar les diferents maniobres. Generalment, una tanca de fusta
construïda damunt d’una banqueta de maçoneria i totxo massís vorejava
tota la installació.
La senyalització de la via no es va fer fins al 1914 i es reduïa a uns
discos de senyals avançats, construïts als tallers de la companyia i que aviat
van deixar d'utilitzar-se.
La comunicació entre les estacions s'efectuava mitjançant un telègraf
Breguet, però, a partir de 1924, s'installà el telèfon, que als anys 60 es
collocà a tots els passos a nivell. Això representa que era un dels pocs
ferrocarrils de la península que tenia telèfon a totes les caselles.“
(Salmeron, 1984).
Els habitants del Raval i els
treballadors de la fàbrica Gròber
tenien

un

baixador

al

costat

d'aquesta fàbrica, al Km. 7,549,
habilitat només amb una andana de
68 m. de longitud.
L'edifici

de

l'estació

de

Bescanó conserva encara la teulada i

La casella del guardabarrera de Montfullà.
Emília Ventura i Esteve (1968).

la seva morfologia externa, però
està en un avançat estat de ruïna. El baixador i l'andana van desaparèixer
totalment en utilitzar-se el traçat de la via per a soterrar-hi les canonades
d'aigua potable que van del Pasteral a Montfullà. Actualment la via és
utilitzada com a bici-carril de passeig, restringit al trànsit.
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Imatges de l’estació del tren d’Olot en la seva localització a Bescanó:

El tren d’Olot i la seva estació a Bescanó, la barca de llibant del riu Ter, la sèquia Monar, la fàbrica tèxtil Gròber i la central
hidroelèctrica. Un segle de progrés en un dibuix (1935). Font: AHCG Fons Ferrocarril Olot-Girona 1386 1898-1921 22.20
Plànols
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Foto: Pere Magrià i Pou (1979). Localització de l’estació del tren d’Olot al nucli urbà de Bescanó.

Foto: Pere Magrià i Pou (1980-10-19). Localització de l’estació del tren d’Olot al nucli urbà de Bescanó.
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Planificació i adaptació d’espais
Les estacions del tren d’Olot eren edificis d’estructura simple que
incloïen dos blocs rectangulars: El petit on hi havia els urinaris i el gran,
l’estació.
Les estacions no només comptaven amb les habitacions o cambres
necessàries per el seu bon funcionament, sinó que també comptaven amb
la dependència per el cap d’estació i la seva família.
Per aquest motiu s’havia de distribuir correctament cada espai, cada
habitació que es necessitava d’acord amb la millor comoditat que es podia
suposar per a la família del cap d’estació i els usuaris del tren.
Les estacions podien ser d’una o dues plantes, en el cas de l’estació
de Bescanó és d’una, ja que és una estació més dins la línia ferroviària,
sense massa importància. Les estacions més importants eren de dos pisos
(Amer, El Pasteral, Vilanna-Bonmatí...), i les d’Olot i Girona, que eren cap
de línia i les dues ciutats més grans del recorregut, eren d’unes
dimensions enormes comparades amb la de Bescanó.
Les estacions de primer ordre tenien dos habitatges i les altres, de
segon, tercer o quart ordre, només tenien un habitatge. És el cas de
l’estació de Bescanó, que compartia característiques molt semblants a les
estacions de Salt i de Sant Feliu de Pallerols:
“Aquest altre tipus d’estacions – sempre de tercer i quart ordre –
tenien en comú el fet de disposar l’habitatge i la zona de servei de la línia
en una mateixa planta.”
“La de Bescanó era una estació de tercer ordre, tenia tres vies. La
distribució del projecte presentava unes característiques idèntiques a la de
l’estació

de

Salt,

però

posteriorment

va

ser

modificada

per

tal

d’augmentar la superfície de l’habitatge, sacrificant algun espai de la zona
pública. La sala d’espera es va dividir en dues dependències, per destinarne una a habitació i l’altra a equipatges. L’antiga sala d’equipatges va
passar a ser la sala d’espera. També es va eliminar part d’un dormitori i
l’armari encastat per convertir-ho en passadís. I així és tal com apareix la
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distribució avui.” (PRAT, 1999 p. 42-43. Estació de Bescanó: p. 26 plànol i
croquis).
La distribució de l’estació de Bescanó pot no semblar gaire
encertada si ens la mirem des de la perspectiva del modes de vida
actuals: L’entrada principal de l’estació i la sala d’espera es troben just al
mig de l’edifici i el travessen de banda a banda. La funció d’estació relega
l’espai habitable i no permet la privacitat en la distribució dels espais
domèstics. La família del cap d’estació viu literalment dins l’espai sobrant
d’una estació o, vist d’altra manera, els viatgers i els equipatges travessen
la casa del cap d’estació de banda a banda. Els dormitoris i un lavabo
queden a l’ala oest i la cuina i el menjador a l’ala est. Les portes de la
cuina, de la sala d’estar i d’un dormitori s’obren directament al despatx i
al vestíbul, que fa de sala d’espera. Amb mentalitat d’avui segurament
s’hauria distribuït l’edifici en dues zones: la d’habitatge i la de serveis
d’estació. Però, a finals del segle XIX, aquest habitatge era cedit al cap
d’estació i a la seva família per contracte, com a magnífic complement del
salari. I era un habitatge luxós: amb una comuna interior, aigua corrent,
electricitat, telèfon... poca gent del poble tenia tan sols un d’aquest
serveis i ningú més els tenia tots, excepte l’amo de la fàbrica i un parell
de terratinents: can Sambola i cal “Conde”.
La distribució planificada inicialment, que es mostra a la figura de la
pàgina següent, deixava l’espai minúscul de la cuina-menjador aïllat de la
resta d’espais privats de la família. Devia ser una incomoditat per a la
família haver de desfilar davant dels viatgers mentre cuinaven, menjaven,
descansaven o dormien.
De fet, la distribució de l’edifici es va readaptar en favor de l’espai
privat i la sala d’espera projectada va ser dividida en dues habitacions: un
menjador i un dormitori. La família del cap d’estació augmentava i
requeria més espai privat. Pel nombre de viatgers habituals, el vestíbul ja
tenia prou cabuda i va passar a fer les funcions de sala d’espera. Els
magatzems i cobert afegits a l’exterior van fer algunes de les funcions que
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inicialment tenia l’edifici principal, com ara la de magatzem d’equipatges i
estada dels peons.
I com devia ser la vida a l’estació? He recollit algunes impressions del
Sr. Isidre Casadevall, que el seu pare, en Pere Casadevall conegut per "en
Pere de l'Estació", fou mosso i guardaagulles de l'estació Vilanna-Bonmatí i
contemporani de l'últim cap d'estació, que fou el Sr. Martí Costal i Calvó:
“[El Sr. Martí] ...fou un cap d'estació pacient i comprensiu en el
tractament amb el públic. Una persona discreta, amable, d'exquisida
cordialitat, senzill i molt trempat, qualitats que li proporcionaren una
popularitat inqüestionable. De caràcter i moviments pausats, la seva
escriptura tenia una total correcció gramatical i una calligrafia perfecta.”
Les afeccions del cap d'estació: la pesca amb canya, el joc de la
botifarra i la cria de gallines, que es desenvolupaven dins i al voltant de
l'estació, es poden donar una idea de l'ambient de l'estació:
De dies tenia les gallines a la part de baix de l'estació, a flor de riu, i
a la vesprada es recollien mitjançant una llarga i ascendent passarella
coberta amb filat al joquer que es trobava davant dels waters de l'estació.
Veure des del pont la corrua d'aviram pujant i baixant per la passarella ja
era tot un espectacle. Com que les gallines eren de plomatges vius i
variats, semblava una desfilada de models.
El Sr. Martí Costal fou també
un bon jugador de manilla. Bo i
esperant l'arribada de l'últim tren
correu amb destí a Girona; en
Llorenç, perruquer de senyores; en
Buch, el carter i el Sr. Artur, mestre
nacional

de

Bonmatí

jugaven

L’estació de Bescanó. Emília Ventura i Esteve (1968)

partides tan aferrissades a l'estació
que, alguna vegada, el tren entrava a les vies de l'estació i ells encara
remataven l'última jugada. (Palou, 2002)
Aquests coberts i magatzems adossats a la façana oest, així com els
urinaris, tampoc consten en els plànols trobats de l’estació. No obstant, es
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poden reconèixer observant amb molta atenció rastres i restes de murs
afegits, edificats sobres soleres, sense fonaments, recolzats a les façanes i
amb cobertes sostingudes per cairats que van ser simples troncs pelats
apuntalats als murs. Obres provisionals i fràgils que, amb el pas del
temps, han desaparegut.
Vaig constatar que a l’espai que resta entre la façana oest de
l’estació i els lavabos antigament hi havia hagut dues habitacions més;
una amb llar de foc, que era una petita sala i que va fer canviar la
distribució original de les portes dels lavabos. I altres dos espais que eren
utilitzats com a magatzem.
En definitiva, entre l’edifici de l’estació i el dels urinaris van ser
edificats

els

magatzems

i

les

estances

que

complementaven

necessitats dels serveis ferroviaris.

L’estació del tren d’Olot a Bescanó. Secció (1983)
Font: AHCG Fons Ferrocarril Olot Girona 1378 1896-1912 22.19
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Finestres i portes, projecte i realitat

Porta principal

Porta andana

Finestres, brancals i batents

Porta interior

PRAT i SUY, Francesc (1999)
Les estacions del tren d’Olot.
Anàlisi arquitectònica i constructiva.
Monografies d’història de la construcció.
Pp. 78, 79 i 82 Ed. Diputació de Girona, UdG
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TREBALL DE CAMP
Per crear els plànols i els retallables vaig necessitar un programa de
disseny gràfic, l’AutoCAD.
L’AutoCAD em va sorprendre per la seva complexitat. Jo, que no faig
el batxillerat tecnològic, no havia utilitzat mai el programa i, per poder
avançar en el disseny del plànol, vaig haver d’ésser autodidacta en tots
els aspectes, tant en el treball amb imatges digitals com en el treball amb
imatges raster.
Obtenir les mides de l’estació era essencial per poder fer el disseny
dels plànols de l’edifici. Per aconseguir les mides vaig fer una recerca als
diferents arxius coneguts: l’Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, l’Arxiu
Històric de Girona i l’Arxiu Municipal de Bescanó. Vaig trobar plànols
originals a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, uns plànols dibuixats a
ploma i força esquemàtics. Les mides de superfície dels terrenys que

Estació del tren d’Olot a Bescanó. Quadern de camp (2011) detalls
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ocupava l’estació i les installacions ferroviàries estaven
definides

en

documents

de

l’Arxiu

Municipal

de

Bescanó, però sense plànols. Les mides perimetrals i
externes de l’edifici coincidien amb els plànols, ja podia
tirar endavant la maqueta i el retallable. Però les mides

20003801_roof_tile_1
textures cad

interiors reals no coincidien amb les dels plànols
originals.

La

delimitaven

distribució

interna,

els espais, havien

els

envans

canviat

que

i s’havien

adaptat a les funcions domèstiques de l’edifici, en
ROOF_04F textures cad

detriment dels espais de servei ferroviari. Això em va
suposar fer una ampli treball de camp per aconseguir
cadascuna de les mides interiors reals. Parts de

Imatges ràster combinades
amb el disseny digital:
www.bibliocad.com
www.bloquesytexturas.com
www.dimensioncad.com

l’estació eren de fàcil accés però d’altres no tant. Per
tant, vaig començar la fabricació d’un jaló.
La construcció del jaló va ser senzilla: una fusta d’un metre
repartida amb cinta adhesiva blanca i vermella, alternada en trams de 10
cm. exactes. Vaig anar a tirar les primeres fotos. Les fotos fetes amb el
jaló com a punt de referència, projectades a l’AutoCad, em van permetre
obtenir les mides de l’edifici a partir de càlculs trigonomètrics i factors de
conversió. Encara hi vaig afegir les mides dels edificis adjacents:
magatzems i lavabos, que no constaven en cap plànol.
Utilitzant les dimensions que havia obtingut amb l’ajuda del jaló vaig
dissenyar els plànols amb AutoCAD. Aquesta part hem va portar molta,
feina, s’havia de dibuixar línia per línia i vaig acabar dibuixant cada rajol
que decorava les façanes. Les portes i finestres, que havia trobat
dibuixades a la bibliografia consultada (Prat, 2000) les vaig usar com a
imatges raster escanejades, escalades i sobreposades a les imatges
digitals.
A partir dels plànols a escala seria possible la creació de la maqueta
en cartró ploma i dels retallables, únicament havia d’unir les façanes i
afegir-hi les pestanyes que les unirien.
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Però imprimir els plànols va resultar difícil i complicat: Calia aplicar
l’escala de pantalla al format d’impressió en paper correctament distribuït
sobre fulls DINA3 i DINA4. L’escala ideal, 1:100, em va portar a fer regles
de tres inverses.
Aquesta era la part tan esperada, la construcció de la maqueta. El
material base de l’edifici és el cartró ploma, que cal tallar amb compte i
precisió, paret per paret. Les parets obtingudes s’uneixen amb agulles de
cap per assegurar que quedin rectes i ben escairades.
Sobre la base de cartró ploma se li enganxen les façanes
dissenyades amb el programa AutoCAD. Després només cal posar-ho
sobre la base que reprodueix esquemàticament l’entorn de l’edifici.

Procés de disseny amb AutoCAD-2006
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Façanes de l’estació del tren d’Olot a Bescanó
E 1:100.
Meritxell Solé i Eugenio (2011)

Façana sud (carrer de l’Estació)

L’estació del tren d’Olot a Bescanó. Façana sud al carrer d’accés (1983)
Font: AHCG Fons Ferrocarril Olot Girona 1378 1896-1912 22.19
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Façanes de l’estació del tren d’Olot a Bescanó E 1:100.
Meritxell Solé i Eugenio (2011)

Façana nord (via)

L’estació del tren d’Olot a Bescanó. Façana nord de l’andana (1983)
Font: AHCG Fons Ferrocarril Olot Girona 1378 1896-1912 22.19
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Façanes de l’estació del tren d’Olot a Bescanó E 1:100.
Meritxell Solé i Eugenio (2011)

Façanes est i oest

L’estació del tren d’Olot a Bescanó. Façana lateral est i oest (1983)
Font: AHCG Fons Ferrocarril Olot Girona 1378 1896-1912 22.19

Pàgina 29

Perdre el tren i l’estació.

Meritxell Solé i Eugenio 2011

Façanes dels magatzems i annexos de l’estació del tren d’Olot a Bescanó
E 1:100.
Meritxell Solé i Eugenio (2011)

Façanes dels lavabos exteriors per als usuaris i viatgers.

Façana de la casella dels peons adossada entre els lavabos i l’estació.

Façana del magatzem nord annex a la casella dels peons
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Planta. Plànol original i plànol actual de l’estació del tren d’Olot a Bescanó E 1:100. Meritxell Solé i Eugenio (2011)

Estació del tren Olot a Bescanó (1983). Font: AHCG Fons Ferrocarril Olot Girona 1378 1896-1912 22.19
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Peces del retallable a E 1:200.
Meritxell Solé i Eugenio (2011)
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CONCLUSIONS
El tren d’Olot, que feia parada a Bescanó, donava vida al poble
durant els anys que va passar. És una història que els seus habitants
senten encara molt propera, arrelada a la memòria i als sentiments.
Aquest treball de recerca m’ha donat la possibilitat de poder conèixer
d’una manera diferent el poble d’on sóc, de descobrir la història recent de
Bescanó, d’entendre i d’estimar-me encara més el poble
En començar a fer les fotos i anotacions al quadern de camp vaig
trobar una llar de foc que es trobava fora murs i algunes parets i soleres
que mig sortien del terra. Vaig arribar a la conclusió que l’estació no havia
estat

un

edifici

sol,

hi

havia

tres

habitacions

més

construïdes

posteriorment adossades a l’edifici central: lavabos (comunes) magatzems
per a guardar eines i materials per a la reparació de les vies del tren i una
caseta. Això significava més feina. Els plànols senzills i incomplerts que
havia trobat als arxius històrics només mostraven l’edifici de l’estació, no
hi havia dibuixats l’edifici del lavabo ni els annexos. D’altra banda, en fer
una ullada per dins l’estació vaig veure que algunes parets no coincidien
amb els plànols antics, s’havia fet una redistribució interior. En observar
l’entorn vaig adonar-me que no podia situar els edificis sense tenir en
compte els desnivells de l’entorn. Abans d’iniciar la reproducció dels
plànols i la base de la maqueta vaig parar boja prenent mides sobre el
terreny i calculant proporcions i escales a partir de fotos.
Quan vaig començar a mesurar per tornar a fer els plànols des del
principi, em vaig trobar que cap de les portes ni passadissos ni parets
interiors feien la mateixa mida, una cosa molt rara. Per al fuster i el paleta
no era més fàcils fer-les totes iguals? El delineant que havia ideat els
plànols, hi era quan ho construïen?
Com que els meus plànols són fets amb un programa informàtic de
dibuix tècnic, l’AutoCAD, vaig haver d’aprendre a fer-lo servir i a treballar
combinant imatges raster i digitals. Vaig progressar prou en la tècnica 2D
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i em vaig iniciar en el dibuix en 3D, però sense arribar a dominar els
detalls per a poder fer-ne una representació digital tridimensional realista.
Per a poder inserir els arxius de disseny en un processador de textos
també vaig haver d’ampliar els meus coneixements del programa
informàtic Word.
Com a resultat final del meu treball he obtingut els plànols dels
edificis que va tenir l’estació del tren d’Olot a Bescanó, n’he fet la
maqueta en 3D a escala 1:100 i els seus retallables. Ara se’n poden fer
còpies i és possible que cadascú es guardi la seva representació a escala
d’un dels patrimonis arquitectònics del meu poble.
Així doncs, puc dir que el primer objectiu està complert, he
aconseguit crear un record de l’edifici de l’estació, la reconstrucció d’una
memòria històrica i sentimental de la societat i del poble que es va
perdent cada dia que passa.
El segon i tercer objectius, la difusió d’aquest record i a la interacció
amb el públic a partir d’una proposta lúdica, com són els retallables, ara
es pot dur a terme simplement engegant una impressora, tot i que serà
millor comptar amb la collaboració per part d’entitats del poble per fer-ne
una edició digna.
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Fons Ferrocarril Olot-Girona
Fons Ferrocarril Olot-Girona
Fons Ferrocarril Olot-Girona
Fons Ferrocarril Olot-Girona
servituds de pas.

1386
1374
1378
1379
1378

1898-1921
1894-1984
1898-1914
1898-1910
1896-1912

22.20
22.19
22.19
22.20
22.19

Plànols
Estacions.
Baixadors.
Ponts.
Plànols parcellaris i

AHG (Arxiu Històric de Girona):
Plaça Sant Josep, 1 17004 Girona (Gironès) Tel 972 22 55 00 De dilluns a divendres de 9 a 18 h. Dissabte de 9 a 14 h.
ahg.cultura@gencat.cat http://cultura.gencat.cat/arxius/ahg *Informació localitzada, no utilitzada en aquest treball.
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AHG Cadastre d’Urbana (febrer de 1973) Plànol parcellari de Bescanó. Despoblat
1, 2, 3 i 4. Escala 1:2.000 Ministeri d’Hisenda. Servei de Valoració Urbana.
Delegació de Girona.
AHG Cadastre d’urbana (1973) Parcellari de Bescanó. Fitxes capsa 3297: 01-10004
AHG Cadastre d’urbana (1973) Parcellari de Bescanó. Fitxes capsa 3297: 01-11001
AHG Cadastre d’urbana (1973) Parcellari de Bescanó. Fitxes capsa 3302: 02-031
AHG Diputació 2667/1 Projecte de construcció del ferrocarril Olot-Girona.
AHG Diputació 2667/2 Projecte de construcció del ferrocarril Olot-Girona.
AHG Cadastre d’urbana (febrer de 1973) Plànol general de Bescanó. Escala
1:5.000 Ministeri d’Hisenda. Servei de Valoració Urbana. Delegació de
Girona.
AHG Ferrocarrils 143-6. Inventari FFCC Girona-Sant Feliu de Guíxols 1970-1979.

AMB (Arxiu Municipal de Bescanó):
25/01/1993 Ajuntament de Bescanó, certificat d’acords amb FEVE
26/01/1993 Ajuntament de Bescanó, acta del Ple
22/02/1994 Ajuntament de Bescanó, acta del Ple

Arxius particulars fotogràfics:
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu

particular
particular
particular
particular
particular
particular

fotogràfic
fotogràfic
fotogràfic
fotogràfic
fotogràfic
fotogràfic

Anton i Domènech, Julita. Bescanó.
Campasol i Frigola, Salvador. Bescanó.
Crescenti. Girona
Magrià i Pou, Pere. Bescanó.
Pol i Casella, Ricard. Girona
Ventura i Esteve, Emília. Bescanó
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ANNEX 1
El tramvia de vapor que mai va travessar Bescanó
L'any 1885 el Sr. Antoni Solà i de Mas va presentar el projecte d'un
tramvia de vapor que anava de Girona a Anglès. El seu trajecte era el
següent: Girona, Sta. Eugènia, Salt, Bescanó, Vilanna, Bonmatí i Anglès.
Els qui varen presentar el projecte volien que el tramvia anés pel
cantó de la carretera, per evitar així despeses d'explanació i obertura de
terres, però les autoritats s'hi van oposar dient que era un perill pels
habitants de les poblacions on passava.
Aleshores el Sr. Solà va pensar d'eixamplar la carretera, fent així una
zona més àmplia que no oferís perill als transeünts i als carruatges, però es
va comprovar que aquesta nova mesura destruiria les alineacions del carrer
Sta. Eugènia i del carrer Foment. Obres públiques va demanar que
s'instal.lés el tramvia fora de la carretera, i que en passar pels pobles
s'ajustessin a les normes que proposés l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Salt va presentar unes normes de seguretat per al
tram de via que passava pel municipi. Desconeixem però si l'Ajuntament de
Bescanó va arribar a redactar cap norma.
Aquest projecte de tramvia va entrar en conflicte amb el ferrocarril
Girona-Olot que l'any 1885 ja estava en projecte després que hagués estat
concedit l'any 1883 a Domènec Puigoriol. Davant la por a la competència
entre dos mitjans de transport molt similars i amb el mateix trajecte, la
societat del FFCC Olot-Girona va presentar una protesta oficial per mitjà del
seu representant el sr. Ferràndiz, al.legant que el lloc on havia de passar el
tramvia era massa estret i suposava un perill per a la població.
Els promotors del tramvia es van defensar, per mitjà del seu apoderat
el sr. Pere Espelt, tot presentant unes normes de seguretat que ens donen
una imatge esquemàtica del traçat i l'enginy:
1- Hi haurà dues voreres a banda i banda de la via als trams que
travessaven poblacions.
2- El tramvia no podrà circular a més de 6 ó 7 Km./h. a les cantonades i
estarà obligat a reduir la velocitat des d'una distància de 50 m.
abans d'efectuar el gir.
3- S'adoptarà un model de màquina que no escamparà fum ni vapor.
4- La màquina farà tan poca fressa com sigui possible i es forraran, amb
una capsa metàl.lica, els mecanismes i la xemeneia, per tal que el
seu aspecte exterior sigui com el dels vagons.
5- S'anunciarà l'aproximació del tramvia mitjançant trompetes i
instruments, de fresses no estridents.
6- La màquina portarà un sistema de frens potents que aturaran el tramvia
en 12'5 segons a una velocitat de 45 km./h.
Malgrat tot, el projecte no va tirar endavant. A més, s'hi afegiren les
reclamacions dels d'Anglès que deien que el vapor causaria molts accidents i
les autoritats de Salt i Bescanó també varen presentar uns informes dient
que aquest tramvia era un perill (2-6-1886).
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El traçat del FFCC, emplaçat a l'exterior de les poblacions i evitant la
carretera, no feia tanta por a la gent com el tramvia. O, potser, la
companyia del ferrocarril va saber convèncer millor a les autoritats. Sigui
com sigui el projecte del tren va reeixir. (Informació recollida per Agapit
Alonso i Pont. Membre del taller d'Història de Salt)

Pàgina 38

Perdre el tren i l’estació.

Meritxell Solé i Eugenio 2011

ANNEX 2
El descarrilament a la Pilastra
El dia més dramàtic per a la família de La Casilla fou el 16 de maig de
1946 quan, a l'alçada del Pas del Gegant, el tren va descarrilar i uns quants
vagons i la màquina, conduïda per en Pep Vila d'Amer, es van precipitar al
Ter. Aquell dia, un tren especial del Centre G.E. i E.G. de Girona portava els
seus socis al XIII aplec de Sant Pelegrí de Cogolls, no hi hagué víctimes
entre les prop de cent persones que hi viatjaven, però s'exigiren
responsabilitats als guardavies, però es va demostrar que el guardavies
corresponent havia complert amb la seva feina. L'accident va ser considerat
un atemptat i fou atribuït als maquis, però mai va ser esclarit, malgrat que
es van practicar un parell de detencions "preventives" (Vegeu can Lari,
Montfullà). Els causants de l'accident - es va deduir que havien de ser més
d'un - van greixar prèviament els tirafons, van esperar amagats que hagués
passat el guardavies i van afluixar els carrils de la via just abans que passés
el tren. Els treballs de rescat dels vagons van tenir la línia tallada durant uns
quants dies però, segons el relat fet per un dels viatgers a la revista La
Pilastra (1979), "per treure la màquina de dins el riu es tardaren prop de
tres mesos, i les anguiles feren niu a la caldera".
Recollim aquí el testimoni directe dels fets relatat per Jaume Gascon i
Rodà, de Sant Feliu de Pallerols:
"Començo per dir que sóc un producte del tren d'Olot. El meu pare hi
va treballar 50 anys i jo no vaig néixer en un vagó de tercera per qüestió de
minuts. Vaig aprendre a anar en bicicleta en un dels furgons nous, que eren
més espaiosos que els antics. Fins als 14 anys vaig viatjar amunt i avall per
tota la línia. Em feia arrencar els queixals de viu en viu pel cap d'estació de
Salt, el Sr. Lamarca, qui ho feia de franc als fills dels ferroviaris. De petit
vaig assistir a la inauguració de la famosa màquina TER i al primer
descarrilament.
De gran vaig estar a punt de morir ofegat quan el 19 de maig de 1946
(J. Gascon dóna la data equivocada del descarrilament del Pas del Gegant)
el tren, ple d'excursionistes del GE i EG que anaven a l'aplec de Sant Pelegrí
de Cogolls, va caure a l'aigua. No fou un accident. El mateix maquinista
Margó em va dir que en arribar a l'alçada de la gorga el seu fogoner li va
cridar: "Salta Margó que la via està tallada". En Margó se n'adonà també i
va saltar pel costat dret de la locomotora, es va tirar de cap al Ter. Si
hagués tardat un segon més, l'hauria esclafat la locomotora que es va
estimbar darrera d'ell.
Jo anava en el primer vagó dels que varen quedar descarrilats però
encara a dalt de la via. Tots devem la vida al fogoner, que va pitar frens
com un desesperat abans de saltar pel cantó de la carretera, i al mosso de
tren que va frenar automàticament. De no haver estat així, tot el tren
hauria caigut a l'aigua arrossegat pel pes de la màquina. La frenada va ser
seguida de forts sotracs perquè les rodes rutllaren sobre les travesses abans
d'aturar-se. Una nena del meu costat xisclava i volia obrir la porta per
baixar, vaig haver d'agafar-la pels cabells i encara em sembla que la sento
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quan va dir: "És que n'hi ha un que neda..." Vaig treure el cap per la
finestra, era cert, era en Margó que n'aprenia.
Vàrem estar de sort. La caldera de la màquina, que hauria pogut
explotar al contacte amb l'aigua freda del riu, no ho va fer. Pocs
dies
després vàrem pujar tots plegats, amb el bisbe Dr. Cartanyà, a la Mare de
Déu dels Àngels en prova d'agraïment". Encara, hi ha un ex-vot ofert per
aquests pelegrins, un quadre amb un escrit, que recorda la tragèdia que no
fou".
La companyia va començar amb 46 empleats, quan es va acabar tota
la línia (1911) s'arribà als 180, aquests es reduïren a 157 en començar la
Guerra Civil i, quan l'Estat va tancar la línia, hi havia un total de 178
empleats que van ser acomiadats i indemnitzats. Uns van escollir cobrar la
indemnització total d'un sol cop i d'altres la van voler cobrar en pagues
mensuals, aquest darrers només van arribar a cobrar uns quants mesos.
Aquests 178 darrers empleats es repartien així: 9 administratius, 50 a les
estacions, 27 als tallers, 18 encarregats de la tracció (maquinistes), 10
prestaven serveis als trens (revisors), 54 estaven a les brigades de Via i
Obres i 10 eren "guardesses" als passos a nivell. Els sous d'aquests
treballadors havien estat sempre molt baixos i només s'equipararen als de
la resta de la península en passar a F.E.V.E."
Aquest article i algunes fotos de l'accident es poden veure a:
GASCON i RODÀ, Jaume (1980) a La Pilastra. Revista de Bescanó. nº11
pp. 19.

Foto: Crescenti (1941). El tren d’Olot descarrilat a la Pilastra, 1 Km. abans d’arribar a l’estació de Bescanó
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ANNEX 3
La casella del guardabarrera de Montfullà
Era l'edifici on vivia la guardabarrera del carrilet Girona-Olot.
La concessió d'aquesta línia fèrria de 55 km. i un ample de via de
1.000 mm. va ser atorgada a Domènec Puig-Oriol, de Girona, l'any 1883.
Però no es va començar fins l'any 1893, en què es va instal.lar el tram de
línia fèrria entre Salt i Amer, que fou inaugurat el 1895. Aquesta és, per
tant, la data aproximada de la construcció de La Casilla. La línia fou
inaugurada a Olot el 14 de novembre de 1911 i clausurada per Ordre
Ministerial del 15 de juliol de l'any 1969.

Foto: Ricard Pol Casella (c. 1969 ). Casella del guardabarrera del tren Olot a Montfullà

Famílies i personatges
En Josep Roca també conegut pels sobrenoms de "En Pep de la Via" i
"El Carrilaire", era peò del ferrocarril. En Pep de la Via era un personatge
amb la seva idiosincràcia, portava barretina i cantava a la coral "Alba
Bescanonina".
El 26 d'octubre de 1927, Alfons III i la família reial van passar per
Bescanó viatjant en un tren especial format per la locomotora nº 21 i el
cotxe-saló. Tot seguit venia un altre tren amb les autoritats i els convidats.
Tota la línia va estar vigilada pel Sometent i la Guàrdia Civil.
El juliol del 1936 es va fer càrrec de l'explotació un comitè format
pels obrers i es van suprimir els bitllets de primera classe.
L'Ernest Planagumà i Garriga ens recordava (Revista local “La Pilastra”
n. 14, 1981) que almenys entre els anys 1934 i 1940 fou cap d'estació el
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Sr. Esteve, qui vivia a la casa amb la seva dona, la Sra. Ernesta, i les seves
dues filles, la Pilar i la Maria, que eren modistes.
Segons Maria Soler i Font, la casella estava concebuda, des de la seva
construcció, per a a servir de magatzem d'eines i material del ferrocarril i
per a ser la residència habitual de la família de la guardabarrera, des de
sempre havien estat dones les qui es cuidaven de les barreres dels passos a
nivell. La casella era el centre d'operacions d'una de les vuit brigades de Via
i Obres que tenia el tren Girona-Olot i que s'ocupaven de conservar la via i
mantenir-la sense entrebancs. Cada matí un guardavies feia tot el
recorregut de la seva brigada per comprovar que tot anava bé abans de
començar el servei.
La primera família de guardabarrera procedia de can Rigau, van
deixar la masoveria i la vida de pagès per treballar a la companyia
propietària del ferrocarril F.E.V.E.
La família actual els va succeir en aquesta feina fins a la clausura de la
línia. Quan la Casilla va perdre la seva funció d'estació, va continuar
habitada pels descendents de l'última guardabarrera, la Pilar Font i Reixach.
En Pere Soler i Donai, que procedia de Medinyà, era el cap de família i
treballava de capatàs de la brigada de manteniment del tram de via GironaBonmatí. La seva responsabilitat era la de revisar diàriament l'estat del tram
de via i arranjar amb la brigada els possibles desperfectes.
La Pilar Font i Reixach, la dona d'en Pere Soler, tenia l'ofici de
guardabarrera, feina que en realitat feien entre tota la família. Les barreres
eren quatre portals de fusta que tancaven el pas a nivell sobre la N-141
quan passava el tren. Hi havia sis trens diaris més un tren extraordinari els
dimecres, que es feia el mercat d'Amer. Quan s'acostava l'hora prevista per
passar el tren es tancava mitja barrera per avisar els conductors. El tren
però, no sempre passava puntual i calia estar atent al xiulet d'avís que feia
a l'alçada de la Central de Montfullà o en passar La Pilastra; llavors es
tancava l'altra batent del portal. Si havia de passar un altre tren no previst,
las companyia avisava les estacions i guardabarreres posant una bandera
vermella darrera l'últim vagó. Cal dir que, malgrat aquest sistema de
senyals tan poc precís, al pas a nivell de Montfullà mai hi va haver cap
incident greu i només destaca l'ensurt que van tenir quan la Maria Soler i
Font, la filla dels guardabarrera, es va encloure el peu entre dos rails i van
haver de tallar-li l'espardenya per treure-la just abans que passés el tren.
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ANNEX 4
Arxiu de l’Ajuntament de Bescanó
Les propietats de FEVE al municipi de Bescanó. Una negociació de compravenda que no va concloure.

Data
Emissor
1993/01/25 FEVE

Receptor
Ajuntament de Bescanó

Document
Certificat d’acords

Contingut: Autorització d’alienació dels terrenys. Petició a l’Ajuntament de
Bescanó per a què trameti les afrontacions de cada parcella i petició dels
escrits enviats el 1976 i 1977 que van ser tramesos per FEVE per a ser
exposats i signats per l’Ajuntament.
Acords: Autoritzar l’alienació a l’Ajuntament de Bescanó dels edificis i
terrenys que es descriuen, amb una superfície de 64.406 m2 i d’altres
2.979 m2 d’explanació de l’estació de Bescanó i de l’edifici que s’hi
troba, per un preu de 16.500.000 ptes. Es tracta de terrenys rústics
d’explanació de vies i tres edificis. Longitud de via de 10.0002 m., amb
una amplada mitjana de 6,4 m., incloses les edificacions: casa del
pas a nivell de Montfullà, estació Bonmatí-Vilanna i 2,979 m2 que
corresponen a l’estació de Bescanó., amb una longitud de 220 m. i
una amplada mitjana de 13,5 m. inclòs l’edifici.
Finca núm. 1:
Explanació des del principi del terme municipal de Bescanó i amb límit
final al terme municipal d’Anglès. Al començament de l’estació de Bescanó
Km. 6,620 al Km. 14,765, amb una superfície de 54.464 m2 i una
longitud de 8.145 m. lineals i una amplada mitjana de 6,7 m. S’inclou
dins d’aquesta superfície l’edifici de l’antiga estació Bonmatí-Vilanna Km.
13,300.
Finca núm. 2:
Del començament de l’estació de Bescanó al final d’aquesta estació, del
Km. 6,620 al Km. 6,400, amb una superfície de 2.979 m2 i una longitud
de 220 m. lineals i una amplada mitjana de 13,5 m. Inclou l’edifici de
l’antiga estació de Bescanó.
Finca núm. 3:
Del final de l’estació de Bescanó a l’encreuament de la N-141 LleidaGirona i el límit del terme municipal de Salt, del Km. 6,400 al Km.
4,543, amb una superfície de 9.942 m2 i una longitud de 1.857 m.
lineals i una amplada mitjana de 5,3 m. Inclou l’edifici de la casa de
l’antic pas a nivell de Montfullà (700 m2 segons consta a l’acta del Ple de
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l’antic pas a nivell de Montfullà (700 m2 segons consta a l’acta del Ple de
26/01/1993).
Annex: Ferrocarril de Olot a Girona. Plano parcelario E: 1:1.000. Término
municipal de Montfullà Km. 4 a Km. 6.
Annex: Ferrocarril de Olot a Girona. Plano parcelario E: 1:1.000. Término
municipal de Bescanó Km. 6 a Km. 8,7.
Annex: Ferrocarril de Olot a Girona. Plano parcelario E: 1:1.000. Término
municipal de Vilana Km. 8,8 a Km. 14,7.

Data
1993/01/26

Emissor
Receptor
Ajuntament de Bescanó Públic

Document
Acta del Ple

Contingut: Acord de proposició de compra dels terrenys i edificis de FEVE
als termes de Montfullà, Bescanó i Vilanna amb pagament de tres
anualitats. Després del viatge de l’Alcalde a Madrid per gestionar la
compra dels terrenys. Després de la reunió d’alcaldes per a coordinar la
compra conjunta. Es mencionen els escrits de FEVE de 15/01/1993 i
18/01/1993 que contenen les propostes, preus i condicions de venda,
detallades al fax de 25/01/1993. Es detalla que la conducció d’aigua
afecta 17.567 m2. S’acorda adquirir les traces, explanacions, terrenys i
edificis del municipi de Bescanó amb els seus drets i servituds, en plena
propietat i en plena possessió pel preu màxim de 16.500.000 a pagar en
tres anys sense interessos tal com proposa FEVE o per l’inferior que resulti
després de negociar les servituds i afectacions, que en fan un bé no
comercial en la seva major part. S’adquireix com a bé patrimonial destinat
a la creació d’un servei públic de via per a bicicletes i caminants de foment
turístic i de lleure.

Data
1994/02/22

Emissor
Receptor
Ajuntament de Bescanó FEVE

Document
Acta del Ple

Contingut: Rectificació de les errades de les dades d’acord d’adquisició de
totes les propietats de FEVE presentades al Ple de 14/12/1993. En aquell
ple es va fer constar que la superfície de les propietats de FEVE era de
68.085 m2. Però l’acord del consell d’administració de FEVE de
25/01/1993 xifrava la superfície en 64.406 m2 + 2.979 m2 = 67.385 m2 i
així s’havia dit en l’acord municipal de 26/01/1993.
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Finca núm. 1: de l’estació de Bescanó Km. 6,620 al terme d’Anglès Km.
14,765. Superfície de 54.464 m2, inclosa l’estació Bonamtí-Vilanna.
Finca núm. 2: de l’estació de Bescanó Km. 6,620 al terme d’Anglès Km.
6,400. Superfície de 2.979 m2, longitud de 220 m. lineals i amplada
mitjana de 13,5 m., inclosa l’estació de Bescanó.
Finca núm. 3: del final de l’estació de Bescanó Km. 6,600 al límit del
terme de Salt Km. 4,543. Superfície de 9.942 m2, longitud de 1.857 m.
lineals i una amplada mitjana de 5,3 m., inclosa la casella del
guardabarrera de Montfullà.
Annex: Llistat de propietaris que afronten amb la via pel costat nord i pel
costat sud., amb indicació de la qualificació de les parcelles. Organitzat
en tres trams. Dades obtingudes per comprovació del Cadastre de Rústica
i amb els plànols i padrons de sòl urbà (Dolors Laguna, oficina de Gestió
de l’Ajuntament de Bescanó).
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ANNEX 5
Quadern de camp

Estació del tren d’Olot a Bescanó. Quadern de camp (2011) detalls.
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ANNEX 6
The making of

Cartellera

Iluminació de l’andana

Caixa del rellotge

Encanyissat del sostre

Caseller dels bitllets

Ràfec i guardapols
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Confecció d’un jaló per a l’amidament
proporcional d’elements
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Moll de càrrega

El primer rail, de 1893, reutilitzat com a biga

Rail reciclat com a suport de la llar de foc dels
peons

Ull de bou, xemeneia i rètol, façana est

Despatx de bitllets

La maqueta pren forma

Mides, línies i escales, tot comença a encaixar

Volums a escala, l’esquelet de la maqueta

L’entorn i les cotes del terreny
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Recerca d’informació.

El Punt. 23 d’abril de 2011

Diari de Girona. Dimarts 20 de novembre de 2007
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