
 

Per molts cerdans de segle passat
per creure insuperables els importants accidents geogràfics existents.
començaren a parlar vers el 1880
però, s’afiançaren cada cop més i prengueren forma tangible anys desprès, de tal manera que la diligè
ser relegada i abandonada. 

El darrer quart del segle XIX i el primer de l
progrés pel que fa a la indústria ferroviària.
després, entrà a formar part de les regions afavorides per aquest esdevenidor. Amb el tren, la comarca visqué 
un important canvi pel que fa a les comunicacions i, en 
centres socials, culturals i econòmics co

Quatre projectes diferents s’estudiaren per tal de fer arribar el tren a la Cerdanya. Dos d
com són el Tren Groc i el transpirinenc Barcelona 
projectes. Un, el de 1902, era el d
Puigcerdà. D’ells se’n parlà vers 1910

El 1881, apareixia un article que parlava dels estudis que es realitza
fins a la frontera francesa, tot passant per la Cerdanya.

Els comentaris continuaren fins al 1903, data en que la qual el to especulatiu donà pas a converses serioses. El 
1904, la premsa francesa i espanyola 
construcció de tres ferrocarrils frontere

Una d’elles era la del transpirinenc. Consta que l
Puig, ben recolzat per notables vilatans, va convocar una assemblea per tal de constituir una comissió gestora 
que treballés per vetllar la ratificació del conveni. 
presidida per l’alcalde barceloní.

S’editaren fullets demostratius dels avantatges i endegaren una campanya de mentalització entre els diputats 
i senadors. La ratificació tingu
compromís internacional ja era vinculant.

Les obres es portaren a terme amb gran dificultat, S
l’helicoïdal o –cargol del Palós de 40 m i el del massís de Toses de 3.605m. La Primera Guerra Mundial va 
paralitzar les obres a la part francesa
l’estació de Puigcerdà. 

El 10 d’agost del 1919 s’inaugurava el tram 
Pocs anys després, el 1928, sortia el decret ll
Dissortadament, mai no s’ha portat a terme, la qual cosa, juntament amb el precari manteniment i mal servei, 
ha fet que aquesta línia perdés competi
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  EL TREN  

 

 

Per molts cerdans de segle passat podia semblar impossible que un ferrocarril  pogués 
per creure insuperables els importants accidents geogràfics existents. Quan els periòdics locals en 
començaren a parlar vers el 1880-81, els comarcans deurien comentar mig incrèduls la notícia. La realitat fou, 

afiançaren cada cop més i prengueren forma tangible anys desprès, de tal manera que la diligè

El darrer quart del segle XIX i el primer de l’actual foren, sens cap mena de dubte, una important època de 
progrés pel que fa a la indústria ferroviària. La Cerdanya, tant per part francesa primer, com per l

formar part de les regions afavorides per aquest esdevenidor. Amb el tren, la comarca visqué 
un important canvi pel que fa a les comunicacions i, en conseqüència, en la seva relació envers els notables 
centres socials, culturals i econòmics com eren Barcelona, Perpinyà i Tolosa. 

estudiaren per tal de fer arribar el tren a la Cerdanya. Dos d
el transpirinenc Barcelona – Puigcerdà- La tor de Querol. Els altres restarien com

, el de 1902, era el d’un tramvia elèctric de Lleida a Puigcerdà. L’altre, el de la línea Balaguer
n parlà vers 1910-1911. 

El 1881, apareixia un article que parlava dels estudis que es realitzaven referents a prolongar el tren de Ripoll 
fins a la frontera francesa, tot passant per la Cerdanya. 

Els comentaris continuaren fins al 1903, data en que la qual el to especulatiu donà pas a converses serioses. El 
1904, la premsa francesa i espanyola columnava entorn del conveni signat entre ambdós estats relatiu a la 
construcció de tres ferrocarrils fronterers. 

elles era la del transpirinenc. Consta que l’alegria cerdana fou notable i que l’alcalde puigcerdanès, Pere 
recolzat per notables vilatans, va convocar una assemblea per tal de constituir una comissió gestora 

que treballés per vetllar la ratificació del conveni. Paral·lelament, a Barcelona se’n convocava una altra 
alcalde barceloní. 

en fullets demostratius dels avantatges i endegaren una campanya de mentalització entre els diputats 
ué lloc el dia 28 de gener de 1907, i es feren rectificacions el 1908 i 1909.

compromís internacional ja era vinculant. 

es obres es portaren a terme amb gran dificultat, S’hagueren d’obrir  24 túnels, entre els quals destaquen 
del Palós de 40 m i el del massís de Toses de 3.605m. La Primera Guerra Mundial va 

paralitzar les obres a la part francesa i va alentir quelcom les espanyoles. Alhora, es feia l

gurava el tram Ripoll - Ribes i, el 3 d’octubre del 1922, el tram fins a Puigcerdà. 
Pocs anys després, el 1928, sortia el decret llei autoritzant la conversió a l’ample europeu fins a Barcelona.

ha portat a terme, la qual cosa, juntament amb el precari manteniment i mal servei, 
ha fet que aquesta línia perdés competitivitat, i s’ha vist amenaçada de tancament.  
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 arribar a la Cerdanya, 
Quan els periòdics locals en 

comentar mig incrèduls la notícia. La realitat fou, 
afiançaren cada cop més i prengueren forma tangible anys desprès, de tal manera que la diligència va 

actual foren, sens cap mena de dubte, una important època de 
La Cerdanya, tant per part francesa primer, com per l’espanyola 

formar part de les regions afavorides per aquest esdevenidor. Amb el tren, la comarca visqué 
en la seva relació envers els notables 

estudiaren per tal de fer arribar el tren a la Cerdanya. Dos d’ells prosperarien, 
Els altres restarien com a 

altre, el de la línea Balaguer- 

ven referents a prolongar el tren de Ripoll 

Els comentaris continuaren fins al 1903, data en que la qual el to especulatiu donà pas a converses serioses. El 
ntorn del conveni signat entre ambdós estats relatiu a la 

alcalde puigcerdanès, Pere 
recolzat per notables vilatans, va convocar una assemblea per tal de constituir una comissió gestora 

n convocava una altra 

en fullets demostratius dels avantatges i endegaren una campanya de mentalització entre els diputats 
el dia 28 de gener de 1907, i es feren rectificacions el 1908 i 1909. El 

obrir  24 túnels, entre els quals destaquen 
del Palós de 40 m i el del massís de Toses de 3.605m. La Primera Guerra Mundial va 

i va alentir quelcom les espanyoles. Alhora, es feia l’explanació de 

octubre del 1922, el tram fins a Puigcerdà. 
ample europeu fins a Barcelona. 

ha portat a terme, la qual cosa, juntament amb el precari manteniment i mal servei, 


