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EL TREN A SUBIRATS 

Al segle XIX es va dur a terme la construcció del ferrocarril arreu del país. 
Una novetat important que va canviar la manera de desplaçar-se i 
comunicar-se entre els pobles i les persones. El tren va arribar a Subirats 
el 1865: era la línia Barcelona-Tarragona; hi passava  però no hi havia cap 
estació al municipi. Trepitjava terra subiratenca però els seus habitants no 
el podien gaudir. Fins 1958 no es va construir el baixador a Lavern. 

L’estació més propera al nostre municipi era la de sant Sadurní. Allí s’havia 
d’anar per poder agafar-lo. La majoria anava a peu i les vies del tren, 
construïdes en línies més rectes que els camins existents, escurçaven les 
distàncies a Vilafranca i sant Sadurní. Veïns i veïnes dels pobles de 
Subirats les utilitzaven per caminar menys quan havien d’anar a sant 
Sadurní. Eren tantes les persones que utilitzaven aquest camí que les 
autoritats van prohibir passar per les vies. Malgrat la prohibició s’hi 
continuava passant; els guardabarreres de Lavern i Torreramona van fer 
unes quantes denúncies. 

El 20 de novembre de 1891 es va celebrar un judici contra 13 persones, 
una d’elles el rector de Lavern, Josep Rovira. Van ser condemnats a unes 
multes de 5 pessetes. La majoria es van declarar insolvents i se’ls 
condemnà a tres dies d’arrest. El mossèn va al·legar que era rector i 
només el podia jutjar l’autoritat eclesiàstica i que no estava obligat a obeir 
les normes: el jutge el va condemnar com als altres. 

Es poden explicar anècdotes curioses del tren a Subirats d’aquells anys; 
com poden ser: un apedregament que va causar ferides greus al fogoner, 
un fals robatori denunciat pel guardabarreres, un carruatge que no va fer 
cas de la barrera i van trencar els braços de la tanca...  

Pels nostres besavis va ser tota una novetat que va representar una certa 
millora. La vida a Subirats va ser una mica més còmoda. 
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