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Ara fa cent anys que el tren arriba 
al poble. El nerviosisme era 
notable. Uns pocs l'havien vist 
abans i n'explicaven les meravelles 
Era una maquina, deien, que es 
movía sola, amb un ventre de foc i 
esbufegant, enorme, <.;apac; 
d'arrossegar una dotzena de cotxes 
més grossos que les tartanes d'Olot. 
En un día es podia anar de 
Barcelona a Sant Joan. Els més 
vells no s'ho acabaven de creure. 

Primer document on consta el descobriment del carbó 
a Surroca i Ogassa 



1812-1835 
L'angles Stephenson inventa la locomotora, que es fa 
servir primerament per a transportar minerals 

Amb i'exit de la revoluc1ó industrial. es pren consciencia 
de la 1mportánc1a de la conca minera anomenada de 
Sant Joan de les Abadesses El f1guerenc Joaqu1m de 
Roma fa un primer pro1ecte de ferrocarril pera 
transportar el carbo Aquest ferrocarril hauria d'enllacar 
Sant Joan amb Roses 



No era pas el primer tren del país, 
és ciar. L'any 48 s'havia ja 
inaugurat la línia 
Barcelona-Mataró. Pero aixb 
quedava lluny; i a la gent de la vall 
_era com si algú els expliqué~ aue 
l'any 1825 a Anglaterra s'inaugura 
la primera línea de passatgers. 
Massa lluny. En canvi, ara, palpaven 
la realitat. Els més entusiastes 
feien elogis del progrés que arribava 
per un camí ben estrany, un camí 

1844 
Apareix la societat "El Veterano". Una companyia 
anglesa intenta de portar el tren a Camprodon. En 
aquesta vil_a existeix també una companyia anomenada 
"La Vieja Cabeza de Hierro", fundada pera explotar 
meners de ferro, que es fusiona amb '"El Veterano"¡ 
forma la conipanyia "El Veterano Cabeza de Hierro". 
Hi ha dades del pressupost per a la fundació d'aquesta 
companyia: ACCIONS RALS 
Per explotar les mines 10.000 20.000.000 
Per construir el F.C 50.000 100.000.000 

60.000 120.000.000 

Aquesta companyia explota les mines i els fo•ns de 
ferro . Joaquim de Roma els concedeix la seva parta 
canvi del pagament d"un cánon i de la transferencia 
d'ac_cions, amb la condició que e l tren arribi a les mines 
al cap de quatre anys. La companyia no compleix el tracte. 

--



"El Veterano" presenta un projecte que unia 
Camprodon amb Barcelona. amb un ramal a Toralles 
i amb un pressupost de 106.928.525 rals pera la seva 
construcció. 



· de ferro. Les boires de la ignoran
cia eren a punt d'esvair-se, el món 
a punt de transformar-se. Exultaven 
Els més temorencs, en canvi, es 
feien creus de com canviaven els 
costums. Estaven segurs que res 
de bo no duria aquell invent que 
capgirava les lleis seculars. 
lndiferent a fes discussions el tren 
arriba a la vila. La gent,per mirar-se'I, 
havia d'alc;ar un xic el cap. Passava 
per la falda de les muntanyes de 

Plec de condicions pera construir el ferrocarril des 
de les mines de Surroca i Ogassa fins a Barcelona 
passant per V1c i R1poll En aquestes condrc1ons 
s'obliga la companyIa a construir el ferrocarril en el 
termin, de 15 meses. a fer un d1posit en el terrninI de 
90 dIes. d un mIlIó de rals al Banco de San 
Fernando com a garantIa E:n contrapartida. se Ir 
concedeix la propietat absoluta durant 99 anys , la 
possibilitat de construir ramals a Berga. Olot. Terrassa 
i Sabadell Els terrenys que ocup, el ferrocarril. les 
construcc,ons. el capital que s'h1 destin, , els benef,c,s. 
seran II,ures d'1mpostos 





ponent, un poc apartat del poble. 
El cert és que l'objectiu del tren no 
era ben bé el poble, sinó les mines 
de carbó de Surroca. Unes mines 
llavors poderoses i que prometien: 
quaranta mil tones de carbó l'any 
se'n podien treure!. Algun dia caldra 
fer Ja historia de les mines de 
Surroca. Unes mines que han donat 
diners i n'han arru·inat qui-sap-los. 
Unes mines .amb llegendes i 
histories de debo, feréstegues 

1861-1862 

El projecte de ferrocarril Sant Joan-Granollers és l legit 
al Senat de M adrid. 

El projecte és votat per 92 senadors a favor i 4 en 
contra. La reina Isabel 11 signa la ratificació re ial pera 
la construcció del fe rrocarri l. Telegrafiat rápidament el 
resul ta! de la votació. va festejar-se amb música ¡ 
gatzara. 

l?,. 



L'obra posada a subhasta és rematada a favor de Don 
Alejandro Bengoechea, que; la traspassa aviat a favor 
de Mr Breusing. el qual crea una companyia formada 
preferentment per estrangers. Aquesta companyia és 
acusada d'entrebancar la construcció de la via perque 
resulta pequdicial per als interessos anglesos. 



' --

algunes, tendríssimes d'altres. Forn 
del Vidre i Pratpinter amaguen un 
segle de vida. 
Entretant Catalunya bullia de treball. 
Ja s'iniciaven els preparatius de 
la primera exposició internacional 
de Barcelona. Rius i Taulet havia 
sabut endevinar l'hora. La Ciutadella 
seria un focus de potencia 
econbmica que irradiaria fins a les 
valls del Pirineu. 1 Sant Joan no es 
quedaria enrera. La Monarquía 

1866-1868 
L'Ajuntament d'Ogassa envia a S.M. la Reina un escrit 
en que demana la caducitat de la concessió, a causa 
de la paralitzacló de les obres. Anteriorment ho havien 
fet els Ajuntaments de Sant Joan, Camprodon, Ripoll. 
Seva. Centelles, Aiguafreda. Tagamanent, algun altre 
La concessió és anul.lada 

S'anuncia una altra subhasta, a la 
qual no es presenta cap licitador. 

GRANOLLERS Á SAN JUAN DE LAS ABADESAS. 
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restaurada donava un to de 
seguretat. La burguesia prosperava. 
L'obrer comenc;ava d'adonar-se, 
en la seva carn, de les fiblades del 
nou ordenament. A Catalunya hi 
havia una renaixenc;a amb tota 
!'amplitud de la paraula. Verdaguer 
estava en el punt culminant. 
A Barcelona s'iniciava un art nou 
-Domenech i Muntaner, Gaudí- que 
fara més senyora la Capital. 

1875-1880 
El tren arriba a V1c. 

Per ti. el 17 d'octubre. el tren arriba a Sant Joan. A la 
inauguració, h1 assisteix el Ministre de Fornen! 
Sr. Fermin Lasala, a més de la major part de les 
autoritats del Principal. 

r:. llFH.t/Ulllfil . ' 
-~ ltl,&;I 1\J t ••J:,11 1{11 ' 
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Estud1 técnic- inc.ustrial de l'"Aurora del Pirineo". 
empresa que. con¡untament amb "Faro Industrial" i 
"Ferrocarriles y Minas", explotava les mines. Aquest 
estudi preveu una extracc,ó de 100.000 tones anuals 
En realitat duran! aquest any entre les tres Company,es 
només varen arribar a la xifra de 24.700 tones. 

,, 



Amb l'arribada del tren.el poble 
tingué més vida. No cap cosa, és 
ciar, pero sí un ale nou. Ja no era 
una proesa sortir del poble. 
Ripoll era a un tirat de pedra. Les 
notícies arribaven al día. El poble 
conegué forasters que venien 
només pel gust de visitar-lo. 
Ja algú parlava de reconstruir el 
monestir. 

Coma x1fres·curioses tretes de la memoria d'aquest 
any i que corresponen a l'exercici anterior, podem 
resumir que es varen transportar 398.201 viatgers, 
228.505 tones de cárrega i 37.164 caps de bestiar. En 
aquest any es produeix també la més alta extracció de 
carbó de les mines: 66. 640 tones; a partir d'aquesta 
data. l'extracció va decreixent i arriba a 11.190 tones 
(any 1913). 



La lrnra és absorbida per "Caminos de Hierro del 
Norte de España" A causa de la torta baixada deis 
preus internacionals del carbó. aquest és dut de 
Barcelona a Víc. res dóna el contrasentit que el tren 
serverx de vehicle de penetració del carbó angles. Hr 
ha intent de rendibilitzar el carbó, aprofitant-!o en la 
mateixa vall pera la fabricació de crment. 
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N C LL INA D U OCA 

Un dia o altre tots hem pujat, amb 
un cert esbufec, el camí de l'estació. 
Per a molts, va ésser amb tren que 
feren la primera sortida del poble. 
Amb tren marxaven els nuvis cap a 
Barcelonét. Amb tren arribaven les 
mercaderies. Quan arribava el 
bon temps, la gent del poble 
badava, a l'hora d 'arribar el tren, 
per veure els estiuejants. Amb tren 

p 



La l,nia és absorbida per "Caminos de Hierro del 
Norte de España" A causa de la torta baixada deis 
preus internacionals del carbó. aquest és dut de 
Barcelona a Vic. i es dóna el contrasentit que el tren 
serverx de vehicle de penetració del carbó anglés. Hr 
ha intent de rendibilitzar el carbó, aprofitant-!o en la 
mateixa vall per a la fabricació de crment. 
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N C LL MINAS DE SURROCA 

Un día o altre tots hem pujat, amb 
un cert esbufec, el camí de l'estació. 
Pera molts, va ésser amb tren que 
feren la primera sortida del poble. 
Amb tren marxaven els nuvis cap a 
Barcelonéi. Amb tren arribaven les 
mercaderies. Quan arribava el 
bon temps, la gent del poble 
badava, a l'hora d'arribar el tren, 
per veure els estiuejants. Amb tren 

V ta p re al prat d I P 



Per decret. es fa cárrec de l'explntació del tren la 
"Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles" 
(RENFE). 
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vingué Maragall a Sant Joan, i va 
ésser el tren que sega la vida de 
Raimon Casellas, un deis grans 
modernistes catalans. 
Ara diuen que volen treure el tren. 
No és rendible, s'hi perden diners. 
Potser sí, pero el cert és que,si es 
mor el tren,morira una fibra íntima 
del poble, s'esllanguira una il.lusió 
durant cent anys acaronada. 

1966-1967 
Es tanquen definitivament les mines de Surroca. A 
partir d'aquest moment, i a causa de la forta implanta
ció de l'autombbil, s'utilitza poc el tren i es deterio:en 
progressivament les seves instal.lacions. 

Deixa de funóionar l'estació de Toralles. 
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Centenar, de la 1naugurac1ó de la I inia Granollers
Sant Joan Pe/ mes de gener. RENFE suprime,x el 
personal de 1·estac1ó de Sant Joan. Pel ¡ullol se 
substitue,x prov1s1onalment (?) el tren per un servei 
d 'autocars en el ramal Ripoll-Sant Joan. mentre no es 
repari el lamentable esta! de la via 
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ACTES RELIGIOSOS 
ESGLESIA DEL MONESTIR. 

DIVENDRES, DIA 12 DE SETEMBRE. 

A tres quarts de vuit del vespre: 

Comencament de la novena del SSm. Misteri. 

DISSABTE, DIA 13. 

A les dues de la tarda: 

Repicament general de campanas 

DIUMENGE, DIA 14 

A dos quarts d 'onze del matl. 

SOLEMNE MISSA CONCELEBRADA, presidida pel 
Rvd. Arxiprest. Hi queden convldades les Autoritats, 
el Pabordes, la Junta del Monestir, la Pubilla de Sant 
Joan I tot el poble 

Predicar!! !'homilía Mn. Llufs Tarracó, ex-arxiprest 
d'aquesta parroquia. La "Schola Choral del 
SSm. Mlsteri" i poble cantaran la "M issa a llaor del 
SSm. Mlsteri", de Mn.J. Pie. A l'ofertori, les ofrenes 
seran presentadas pels Pabordes d'Església i Placa 
Acabada la Missa, trasllat de l'Eucaristia al Front del 
Sant Crist. 

A dos quarts de nou del vespre: 

VETLLA DEL SSM. MISTERI I ADORACIO DEL 

SANT CRIST. 

DILLUNS, DIA 15. 

Membrla de Santa Maria la Blanca. 
A dos q uarts de dotze del matí. 
M issa concelebrada. 

DIMARTS, DIA 16. 

Membrla del Beat M iró. 
A les onze del matl. 
Missa cantada. 

FESTES POPULARS 
DISSABTE, DIA 13. 

A les dues da la tarda. 

A les instal.lacions esportIves de la Plana. Partits de 
tennis en el qual intervenen els equips C T. Palamós 
C. P. E. Abadessenc. 

A dos quarts de quatre de la tarda: 

Tirada social al Plat, lloc de costum. 

A les cinc de la tarda: 

Partits de FUTBOL amistós participant-hi els equips 
ALEVINS i INFANTILS del C. D Abadessenc 
disputant-se magnífics trofeus. 

A la mateixa hora: 

Cercavila deis gegants, pels principals carrers del 
poble 

A dos quarts de vuit del vespre: 

lnauguració de l'exposició de pintures de !'artista 
Vayreda Canadell, a la Galería d'art Sant Poi. 

A dos quarts de deu: 

Al campanar del monesti r, repicament general de 
campanes i tradicionals SERENATES originals del 
compositor santjoanenc Narcís Oliveras, interpretades 
per la cobla "Canigó". 

Tot seguit, PASSANT pels principals carrers de la 
Vila, que s'acabar!I a la Placa Major on tindra lloc una 
audicló de SARDANES per la mateixa Cobla "Canigó". 

A la mateixa hora: 

Al local social de la Unió Excursionista de Sant Joan, 
"La Rodena", repartiment de premis de la XX Marxa 
Infantil 1-VI Veguería. 

Es projectaran els films, en color, " El paisatge en que 
vivim" i "Jocs olfmpics de M unich". 

DIUMENGE, DIA 14. 

A les 10 del matl: 

A l'Envelat, COMPETICIO INFANTIL DE JUDO, 
entre els equips: Judo Fuji -Yama de Glrona, Judo Ripoll 
i Judo Sant Joan. 

A un quart d'onze del matí. 

Els Pabordes, precedits de l'orquestra, s'encaminaran 
vers al monestir per assistir a la M issa sole mne. 
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Centenari de la inauguració de la linia Granollers
Sant Joan. Pel mes de gener, RENFE suprimeix e l 
personal de l'estació de Sant Joan. Pel juliol se 
substitueix provisionalment (?) el tren per un servei 
d'autocars en el ramal Ripol l-Sant Joan, mentre no es 
repari el lamentable estat de la vía. 
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ACTES RELIGIOSOS 
ESGLESIA DEL MONESTIR. 

DIVENDRES, DIA 12 DE SETEMBRE. 

A tres quarts de vuH del vespre: 

Comencament de la novena del SSm. Misteri. 

DISSABTE, DIA 13. 

A lea dues de la tarda: 

Repicament general de campanes 

DIUMENGE, DIA 14 

A dos quarts d'onze del mati. 

SOLEMNE MISSA CONCELEBRADA, presidida pel 
Rvd. Arxiprest. Hi queden convidades les Autoritats, 
el Pabordes, la Junta del Monestir, la Pubilla de Sant 
Joan i tot el poble. 

Predicara l'homilia Mn. Lluís Tarracó, ex-arxiprest 
d'aquesta parroquia. La "Schola Chora! del 
SSm. Misteri" i poble cantaran la "Missa a llaor del 
SSm. Misteri", de Mn. J. Pie. A l'ofertori, les ofrenes 
seran presentades pels Pabordes d'Església i Placa. 
Acabada la Missa, trasllat de l'Eucaristia al Front del 
Sant Crist. 

A dos quarts de nou del vespre: 

VETLLA DEL SSM. MISTERI I ADORACIO DEL 

SANT CRIST. 

DILLUNS, DIA 15. 

Memoria de Santa Maria la Blanca. 
A dos quarts de dotze del malí. 
Missa concelebrada. 

DIMARTS, DIA 16. 

Memoria del Beat Miró. 
A les onze del mati. 
Missa cantada. 

FESTES POPULARS 
DISSABTE, DIA 13. 

A les dues de la tarda. 

A les instal.lacions esporlives de la Plana. Partits de 
tennis en el qual intervenen els equips C.T. Palamós 
C. P. E. Abadessenc. 

A dos quarts de quatre de la tarda: 

Tirada social al Plat. lloc de costum. 

A les cinc de la tarda: 

Partits de FUTBOL amistós participant-hi els equips 
ALEVINS i INFANTILS del C. D. Abadessenc 
disputant-se magnífícs trofeus. 

A la mateixa hora: 

Cercavila deis gegants, pels principals carrers del 
poble. 

A dos quarts de vuit del vespre: 

lnauguració de l'exposició de pintures de !'artista 
Vayreda Canadell, a la Gatería d'art Sant Poi. 

A dos quarts de deu: 

Al campanar del monestir, repicament general de 
campanes i tradicionals SERENATES originals del 
compositor santjoanenc Narcís Ol iveras, interpretades 
per la cobla "Canigó". 

Tot seguit, PASSANT pels principals carrers de la 
Vita, que s'acabara a la Placa Majar on tindra lloc una 
audició deSARDANESper la mateixa Cobla "Canigó". 

A la matelxa hora: 

Al local social de la Unió Excursionista de Sant Joan. 
"La Rodona", repartiment de premis de la XX Marxa 
Infantil 1-VI Veguería. 

Es projectaran els films. en color, "El paisatge en que 
vivim" i "Jocs olímpics de Munich". 

DIUMENGE, DIA 14. 

A les 10 del mati: 

A l'Envelat, COMPETICIO INFANTIL DE JUDO, 
entre els equips: Judo Fuji-Yama de Girona, Judo Ripoll 
i Judo Sant Joan. 

A un quart d'onze del matí. 

Els Pabordes, precedits de l'orquestra, s'encaminaran 
vers al monestir per assistir a la M issa solemne. 



En sortint de la Missa, la Cobla Montgrins" interpretara, 
a la Placa Major, la SARDANA D'HONOR "El canari 
encara canta", original de Narcfs Oliveras. 
Sera en homenatge postum al compositor. 

Seguidament. al local de la Biblioteca de la 
Caixa de Pensions pera la Veilesa i d'Estalvis, 
inauguració de l'exposició de plntures ti artesania 
deis artistes locals, Josep Picola, Miquel Puigmal, 
Valentí Busquets i Joana Ma. Miquel. 

A dos quarts de dotze: 

Al Camp Municipal d'Esports, partil de FUTBOL amistós 
jovenfvol entre U. E.BATET i C. D.ABADESSENC, 
drsputant-se un valuós trofeu. 

A dos quarts d'una de la tarda: 

SARDANES al Passeig, perla cobla "Montgrins". 

A dos quarts de cinc de la tarda: 

Els Pabordes, acompanyats del delegat de l 'Autoritat 
precedits de l 'orquestra, aniran a buscar les 
pabordesses als seus respectius domicilís i es 
dirigiran, després a la Placa Major, on dansaran el 
t lpic i tradicional 

" BALL DELS PABORDES" 

Les pareiles bailadores d'enguany, seran: 
Josep Guiilaumes - Maria Cuileil 
Josep Ma. Espelt - Rosalia Buixasa 
Xavier Massós - Aurora Plaza 
Ramon Vila - Guillermina Gonzalez 

Seguidament, inauguració del llibre d 'honor del 
"Ball deis Pabordes",en el que firmaran totes les 
pe,·sones que l'hagin bailat. 

A continuacló: 

Al Passeig, bailada de SARDANES que seran 
interpretades perla cobla "Montgrins". 

A les cinc: 

Al Camp Municipal d'ESl)Orts,partit de FUTBOL_ del 
Campionat de Lliga 2a. Regional, entre els equrps 
C.F. SIGUES i C. D. ABADESSENC, disputant-se un 
magnífic trofeu cedit pel C.I.T. 

A les onze de la nit: 

SARDANES, a la Placa Major, perla cobla "Montgrins". 

DILLUNS DIA 15. 

A dos quarts de deu del matf: 

TIRADA SOCIAL AL PLAT, al lloc de costum. Després 
d'aquest acte s''>bsequiara als assistents amb un 
esmorzar. 

A un quart d'una de la tarda: 

SARDANES per la cobla"Montgrins" al"Passelg, Placa 
Clavé i al carrer Sant Poi. 

A dos quarts de quatre 

CONCERT instrumental a l'Envelat, perla cobla 
"Caravana". 

A les cinc 

Al Camp Municipal d'Esports, gran partil de FUTBO_L 
amistós entre els equips "C.E.LACAMBRA"(1er.equrp 
jovenivol LLIGA NACIONAL) i f'I C.E.ABADE~SENC 
(1er.equip) disputant-se un valuós trofeu ced1tf pel 
Mgfic. Ajuntament. Tirara el xut d'honor la Pubilla de 
S:ant Joan. 

A un quart de sis 

Al Passeig, audició de SARDANES perla cobla 
"Montgrins". 

Tot seguit, audició de SARDANES per la cobla 
"Caravana" 

A les deu del vespre: 

A la placa Major, interpretacró del tradicional 

"BALL DELS PABORDES" 

A continuació i a la mateixa Placa, bailada de 
SARDANES que seran interpretades per la cobla 
"Montgrins". 

DIMARTS, DIA 16. 
A les onze del matf: 

SARDANES distribuides per places i passeigs, segons 
costum, que interpretaran les Cobles "Amoga" 1 
"Montgrins". 

A les tres de la tarda: 

PASSANT que anunciara la tradicional TORNABODA 
a la Font del Cubila, on la Cobla "Montgrins" tocara 
SARDANES. 

Al cap tard, tradicional "MARXA DE LES TORXES" 
que, sortint del Camp de Futbol i ª! s~ d'alegres 
marxes, es dirigira, passant pels prrncIpal_s ?arrers de 
la Vila, a la Placa Major, on es bailara la tIpIca 
SARDANA LLARGA, interpretada per la Cobla 
"Montgrins". Després, des del baleó de la Casa 
Consistorial, es disparara un cohet per anunciar que, 
un quart més tard, tindra iloc el CASTELL DE 
FOCS ARTIFICIAL$ al terreny situat al costal de les 
"Cinc Fonts" , visible des del Pont Vell I els seus entorns. 

A dos quarts d 'onze de la nit: 

SARDANES al Passeig per la Cobla "Montgrins" com 
a comiat de la Festa Major. 

En aquestes lestes podran visitar-se: 

A la Galería d"Art "Sant Poi". Exposició de pintures de 
!"artista Vayreda Canadell. Horari: Des del migdia 
a les dues de la tarda i des de les cinc de la tarda 
a les nou del vespre 

A la Biblioteca de la "Caixa": Expo.;ició de pintura i 
artesanía deis artistes locals Josep Picola. Miquel 
Puigmal. Valenti Busquets i Joana Ma. Miquel. Horari: 
De les dotze del migdia a les dues de la tarda i de les 
cinc de la tarda a les vuit del vespre. 
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