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El 15 de juny de 1969 va fer rúltim viatge 

El tren d'Olot ja és història 
Avui fa deu anys que deixar 

de circular el tren d'Olot. El 15 
de juny de 1969 va fer el seu 
últim recorregut, els darrers 55 
qít». que hi ha entre Girona i 
Olot, aquell tren de fum negre 
qüej àmb les seves guspires havia 
ancès no poques bardisses i al
gun pavelló de la vora de la via. 

Entre estacions i baixades, el 
tren d'Òlot feia un total de vint-
i-una parades i transportava, en 
els seus millorà temps, una mitjaT 
na de dos mil viatgers diaris. Es 
va inaugurar el 14 de novembre 
de de 1911. 

El tren d'Olot té una llarga 

història, que ve de molt lluny, 
de molt abans de la seva inaugu
ració. Encara no s'havien com
pletat els quilòmetres de línia 
entre Girona i Olot quan ja sòr̂  
giren molts problemes ja que la 
concessió per explotar la línia 
passà de mà en mà fins que la 
'The Olot and Gerona Raliway 

Company Ltd." li donà una for
ta empenta que va fer que el 
1911, per fi, slacomplís l'objec-
tíu, i el tren arribés dels paratges 
de Sant Roc a Olot. 

De la seva històrica en tra
guem les dades més significati
ves: 

187Ò. Projecte de ferrocarril d'ÓIot a Girona. 
15 d'abril de lí!83. Concessió a Domènech Pugoriol dels ferrocarril. 

Üh mes més tard, traspàs a la "Gompania Espafiola de Ferrocarri-
lés Econòmicos". 

25 d'cost de 1884. Per acord de la junta general d'accionistes, tras
pàs a la "Compania de Ferrocarriles de Interès Local", propasant-
se dues línies fèrries: Olot-Giroria i Girona-Sant Feliu de Guíxols. 

1887. Construcció d'uns primers tretze quilòmetres entre diversos 
punts de la Cellera, Anglès i Amer. 

1891. Absorció de la companyia concessionària per la "The Olot and 
Gerona Railway Company Ltd." que donà una forta mpenta a la 
construcció de la línia. 

1895. Línia fèrria intal.Iada entre Salt i Amer. 
1898. Línia fèrria instal.lada entre Salt i Girona. , 
1900. Línia fèrria instal.lada entre Amer i les Planes. 
1902. Lmia fèrria instal·lada enixe Les Planes i Sant Feliu de Palla-

-- - r o l s . •• '•' 

1909. Construcció de la "Companyia del Ferrocarril d'Olot a Girona. 
1910. Estrena de tres locomotores procedents de la "Societé St. Leo-

nard''^ de liège, i compra de vint vagons de càrrega. 
1913. Estrena de dòs botxes de viatgers grans i còmodes de "Carde y 

Escoriaga", de Saragossa. 
1925-26. Pacte de construcció de tres noves locomotores amb "La 

Maquinista Terrestre y Marítima", de Barcelona, tipus Tender 
2-6-2-R, amb un es total per unitat de 31 tones mètariques. 

26 d'octubre de 1929. Alfonso XIII i Da. Victoria, amb les seves 
fUles Beatriz i Cristina viatjaren a Olot, felicitant, én acabar el 
viatge, als responsables de la companyia pel servei donat. 

1931 i 1934. La companyia suspèn el pagament de cupons i amortit
zacions. 

1936-39. Guerra Civil i destrucció de material, ponts i viaductes. 
1940. Toma a funcionar tot el sen,'ei; però s'han h ^ u t de gastar 

més de mig milió de pessetes en la reconstrucció de les parts des-
trui'des durant la guerra. 

1946. Accident en el "Pas dels Gegants" prop de Bescanó (lloc cone
gut també per La Pilastra) àmb unes dues-centres persones que 
viatjaven en el comboi. 

2 de juny de 1959. Estrena de les màquines Diesel, anomenades au-
tomotors. 

15 de juliol de 1969. Últim viatge. 
•yf7 

Màquina dèi tren que descarrilà a la Pilastra de Bescanó, i va caure al Ter, i que fou reparada als tallers d'Amer (Foto Crei-* 
xenti) 

L'esquela mortuòria del tren 
d'Olot, bé podem dir que fou 
aquesta, la qual aparegué en to
tes les estacions del recorregut: 

Ferrocarriles de Via Estrecha 
F.E.V.È. 

Aviso al publico: 
Suspensión definitiva del 

Servicio en el Ferrocarril de 
Olot a Gerona. Para general 
conocimiento se anuncia que 
desde la cero horas del dia 16 
de julio de 1969, cesarà defí-
nitivamente el servicio en la 
Línia del Ferrocarril de Olot 
a Gerona. 

Por consiguiente, des de la 
expresada fecha no se admiti-
ran facturaciones de ninguna 
clase, ni se expediran billetes 
en o para alguna de las esta
ciones del indicado ferrocar
ril. 

]\!ladrid, 26 de junio de 1969 

Un moment de descans per sortir a ia foto. 

L'últim tren de fum surt de l'estació de Girona a les 18'45 del 15 de juliol de 
1969 

Ara, el tren d'Olot ja és his
tòria. ÉIs nous temps, les noves 
ï)ossibilitats i exigències de' les 
comunicacions i el transport, el 
desbancaren. Aquell tren de la 
via estreta, via d'un metre d'am
plada, ja no va córrer més. Avui, 
deu anys després de la seva mort, 
PUNT.DIARI ha volgut evocar el 
record del tren d'Olot, aquell ca
vall de ferro que solament perdu
ra en fotografies, cançons i algun 
monument. 

Francesc Bonaventura " "Entradadel tren a restaf i» <t'Arni»r 

Punt, El, 1979-07-15, p. 9.
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