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Horari de visites:
De dilluns a dissabte,

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
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CENTRE CULTURAL BARRADAS

Exposició:

“FEM 25 ANYS”
RETROSPECTIVA

DELS PRIMERS 25 ANYS
DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS

DEL FERROCARRIL - L’HOSPITALET

DEL 24 D’OCTUBRE AL
5 DE NOVEMBRE DE 2006

L’HOSPITALET, 1981-2006



er balanç dels 25
anys de l’Associació

d’Amics del Ferrocarril –
L’Hospitalet és també fer,
en certa manera, un re-
corregut per la memòria
col·lectiva de L’Hospi-
talet.

Els primers anys de la
democràcia van ser molt
fèrtils pel món associa-
tiu; arreu es creaven
associacions, clubs,
grups... Qualsevol cosa

en comú era suficient per a la creació d’un teixit de
col·lectius que trobaven, a través del grup, la manera
d’expressar les seves inquietuds i les seves afeccions.

No tota aquella foguerada associativa va reeixir, i moltes
de les iniciatives es van quedar pel camí, bé per la
superació del moment propici per a la seva creació, o bé
per la manca de suport; però també n’hi ha moltes que
hem arribat a aquesta majoria d’edat que avui ens plau
celebrar.

Farem, en aquesta exposició, un breu repàs del que ha
estat aquest període. Recordarem els primers membres
dels temps heroics en què intentàvem encomanar les
nostres dèries ferroviàries a qui les volgués seguir; les
primeres exposicions, modestes, però fetes amb tota la
il·lusió de compartir la nostra afecció, i la construcció de
la primera locomotora de vapor a L’Hospitalet, les llargues
hores de feina, les visites al taller per veure com avançava,
les primeres proves i, finalment, la inauguració. Veurem,
a més, aquells firajocs a La Farga, on ens vam vestir de
llarg per a l’estrena de les primeres locomotores propietat
de l’Associació, que avui encara rutllen; els primers viatges
com a associació de L’Hospitalet, amb trens de vapor (era
més fàcil llavors que ara), i com s’anava a trobar
“vaporistes” arreu del país i també a l’estranger.

Per nosaltres va ser una manera nova de participar en la
gran moguda d’afeccionats ferroviaris i de participar-hi,
a més, com a associació hospitalenca.

Al mateix temps, vam accedir al local social i vam poder
disposar de taller mecànic propi, cosa que ens va permetre
de ser una de les associacions del país mes actives en la
construcció de locomotores, com ho demostra l’exposició
de l’any 1999, també al Barradas, on es van exposar totes
les locomotores construïdes a l’Associació.

Després van aparèixer les primeres publicacions, d’entrada
en forma de full mensual amb informacions per als socis
i petits treballs de recerca, i el llibret del soterrament del
Carrilet, la primera normativa que es feia al país per a la
construcció de mòduls ferroviaris a escala N...

És, però, amb la majoria d’edat quan es produeix un fet
molt significatiu per a L’Hospitalet i per a l’Associació.
L’any 2004 es commemora el 150è aniversari de l’arribada
del ferrocarril a L’Hospitalet i l’Associació fa de pal de
paller perquè l’efemèride se celebri com cal.

Es busquen complicitats; l’envergadura de la festa proposada
ultrapassa les nostres capacitats. Juntament amb el Club
d’Amics del Ferrocarril de Cornellà, trobem una gran
receptivitat a la nostra proposta al Centre d’Estudis del
Baix Llobregat, amb seu a Sant Feliu però estès per tota
la comarca, i al Centre d’Estudis de L’Hospitalet, que
també s’hi incorpora com a entitat local. Aconseguim la
implicació de tota mena d’institucions, tant municipals
com d’altres àmbits, entitats, col·lectius... i aconseguim
fer la gran festa del tren des de L’Hospitalet fins a Molins
de Rei. Per primera vegada, es van unir voluntats de
diverses poblacions i de diferents comarques a fi que la
celebració hi fos sentida amb la mateixa intensitat.

La circulació del tren del centenari, la festa a totes les
estacions, els personatges vestits d’època, les músiques,
la marxa a peu, l’exposició itinerant o l’edició del llibre;
tots van ser actes sentits com a propis per molta gent dels
nostres pobles.

És amb l’esperit de viure i conviure que hem arribat a fer
aquest aniversari, i amb aquesta exposició volem que el
sentiu com nosaltres.

Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet, els vostres amics.
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