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Colònia Ferroviària Sant Vicenç de Calders 

Inici de la història de l’Estació de Sant Vicenç de Calders 

La Societat dels Ferrocarrils de Tarragona a Martorell i Barcelona (TMB), el 15 d’abril 

de 1855, va inaugurar el tram que quedava per fer de Martorell a Tarragona de la línia 

de Barcelona a Tarragona passant per Vilafranca. 

Aquesta línia tenia estació tan al Vendrell com a Torredembarra, però no es va dotar 

d’estació Sant Vicenç de Calders, encara que la línia recorria el seu terme municipal 

de punta a punta. 

El 31 de gener de 1883 les poblacions de Calafell i Valls quedaren comunicades pel 

ferrocarril gràcies al Ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona (VVB). 

És així com, a partir d’aquella data, el terme de Sant Vicenç de Calders comptà amb 

dues línies de ferrocarril que es creuaven una per sobre de l’altra mitjançant un pas 

elevat, situat molt a prop de la futura estació. 

Els problemes econòmics de la companyia VVB, coneguda també com la dels 

Directes, van fer que acabés absorbida per la companyia Tarragona Barcelona França 

(TBF) al desembre de 1886. 

L’Enginyer Eduard Maristany i Gibert ja treballava en el projecte d’enllaç de les dues 

línies a Sant Vicenç de Calders que incloïa l’enllaç de les vies així com la construcció 

de l’edifici de viatgers i dels serveis. 

Ara sí, després de molts anys veient passar trens per les seves terres, el 24 d’abril de 

1887 el petit poble de Sant Vicenç de Calders aconseguia tenir una estació de 

ferrocarril, molt allunyada de tot i amb la característica d’estar situada al mig de les 

vies, tres a la banda muntanya i tres a la banda mar. Va ser l’estació d’enllaç de les 

dues línies propietat de TBF. 

Estació de Sant Vicenç de Calders acabada d’estrenar a l’any 1887. Fotografia col·lecció Lluís Miquel 

Tuells Moreno. 
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L’edifici de viatgers era d’una sola planta amb diferents dependències i el vestíbul, el 

restaurant i la sala d’equipatges ocupaven la majoria de l’espai. 

Plànol de l’edifici de viatgers de la primera estació de Sant Vicenç de Calders. Arxiu Museu del Ferrocarril 

de Catalunya. 

La companyia TBF també començà a tenir greus problemes econòmics i va fer 

suspensió de pagaments el 28 de desembre de 1897. Així fou com la gran companyia 

MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante), com a principal creditora, va rebre el patrimoni de 

l’esmentada companyia. 

L’1 de gener de 1898 la xarxa ferroviària de TBF passà a denominar-se Red Catalana 

de MZA amb una certa independència de la resta de la companyia. 

 

Creació i trajectòria del poblat-barri ferroviari de Sant Vicenç de Calders 

A finals del segle XIX, l’estació estava situada en una zona aïllada i el nucli urbà de 

Sant Vicenç de Calders es trobava a 3 quilòmetres aproximadament. Als voltants de 

l’estació només hi havia diferents masies i barraques de camp disseminades. 

Els primers habitatges per a ferroviaris a l’estació de Sant Vicenç de Calders van ser  

l’edifici de dues plantes per al Cap d’estació i el Concessionari del Restaurant. Es va 

construir aquest edifici independent de l’estació ja que aquesta era d’una sola planta i 

no hi havia cap tipus d’habitatge. 

Segurament, al llarg de les dues primeres dècades des de la inauguració de      

l’estació es va construir un altre edifici, també de dues plantes, per als habitatges del 
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Sobreestant (avui en dia Cap de districte) i el Capatàs de Vies i Obres, aquest situat al 

costat oposat de l’edificació del Cap d’estació.  

A la memòria del Projecte d’eixample i reforma de l’estació del 20 de gener de 1901, la 

Companyia MZA va ampliar la platja de vies amb la idea de tenir més espai per poder 

classificar més vagons de mercaderies. Com a conseqüència d’aquesta ampliació, la 

Companyia va preveure que hi caldria un bon nombre d’agents ferroviaris. Així doncs, 

fou llavors quan es va decidir construir habitatges per als treballadors i les seves 

famílies. Va ser just en aquell instant quan començà la història de la colònia ferroviària 

de l’Estació de Sant Vicenç de Calders. 

Al desembre de 1905 es donà per acabat el primer pavelló anomenat A, situat just 

darrere de l’edifici d’habitatges del Cap d’estació. Al 13 de març de 1906 hi entraren a 

viure els primers ferroviaris amb les seves famílies. 

Pel que fa als pavellons, són edificacions robustes, constituïdes per dos cossos 

connectats amb una escala comú que els uneix. Els edificis tenen grans finestres 

emmarcades i, a la part més alta, una cornisa exagerada que els envolta. Els 

pavellons consten de 12 habitatges, 6 a cada costat de l’escala. En relació a l’interior, 

els habitatges són de 67 metres quadrats, els seus sostres són alts (al voltant de 4 

metres d’alçada) i compten amb una cuina de carbó, un lavabo molt petit, tres 

habitacions (excepte al pavelló C, que en tenen 4) i un rebost. Al llarg de la història els 

diferents habitants del barri han donat diferents usos a algunes d’aquestes estances 

com el rebost i les habitacions.  

El 19 d’octubre del mateix any s’acabà la construcció del següent pavelló, el B, i  els 

ferroviaris hi entraren a viure el 24 d’octubre de 1906. 

El pavelló C va trigar un any en estar construït, concretament el 23 de desembre de 

1907 i es va fer entrega de les claus dels seus habitatges als ferroviaris el 31 de gener 

de 1908. 

Anys després es va construir el pavelló D al costat dels anteriors. No s’ha trobat la 

data exacta en què es va acabar aquesta construcció. 

El pavelló E, és un misteri per a la història de la colònia, ja que havia de ser el següent 

a ser construït però mai  va arribar a existir. 

Els últims pavellons construïts foren els F i G construïts en perpendicular a la platja de 

vies, just després del gran dipòsit circular d’aigües que servia per abastir els i les  

habitants de la colònia i cobrir les necessitats que es derivaven de les activitats que es 

duia a terme a la pròpia Estació: abastiment a les locomotores de vapor, neteja dels 

combois i subministre de l’edifici de l’estació. 

A la dècada dels anys 20 es va construir una nova edificació per albergar el sistema de 

senyalització, el Block-system, que estava situada al costat de l’habitatge del Cap 

d’estació. En aquest nou edifici, a la planta baixa, s’hi instal·là la Central Elèctrica del 

Block i el taller. A la planta superior hi havia dos habitatges per a  treballadors del 

sector de senyals. 
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A l’esquerra edificació del Block System (1928), al seu costat l’edifici per habitatges del Cap d’estació 

(1887), i al fons es poden veure els pavellons d’habitatges A i B. Fotografia arxiu de l’autor. 

A finals dels anys 20 el Poblat Ferroviari ja comptava amb les edificacions més 

significatives i històriques que han arribat fins al dia d’avui: els sis pavellons amb 72 

habitatges, l’edificació del Cap d’estació i del concessionari del Restaurant, l’edifici del 

sobreestant i del Capatàs de Vies i Obres i per últim l’edifici del Block, aquest darrer 

amb dos habitatges cadascun. En total la colònia comptava amb 78 habitatges. 

 

Vista aèria de l’estació de Sant Vicenç de Calders i del seu poblat ferroviari a l’any 1929. Fotografia de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 



 5  

 

 Els efectes de la Guerra Civil  

Després de la dura Guerra Civil va tocar reconstruir la colònia. L’Estació havia estat 

objectiu militar per part de l’Aviació Legionària de les Balears, formada per avions 

italians enviats per Mussolini i la Legió Còndor alemanya que donaven suport a 

l’aixecament feixista.  

Atacant  l’Estació de Sant Vicenç de Calders inutilitzaven 2 de les 3 línies ferroviàries 

catalanes i, sobretot, s’aturava el subministrament de material bèl·lic al front d’Aragó i 

de l’Ebre. 

Edifici de l’estació de Sant Vicenç de Calders després de ser bombardejat. (1937-1939). Fotografia de 

l’arxiu Museu del Ferrocarril de Catalunya.  

El primer dels atacs que va patir l’estació de Sant Vicenç de Calders va ser el 8 de 

maig de 1937. Un dels bombardejos que més va afectar el barri ferroviari va ser el del 

7 de desembre de 1937 quan van caure més de quaranta bombes, una d’elles al 

pavelló D on hi havia instal·lada una metralladora antiaèria de l’exèrcit republicà. 

L’Estació també va ser destruïda durant els primers bombardejos i es va haver de 

construir una petita estació búnquer aprofitant un desnivell de sota dels habitatges dels 

ferroviaris. S’hi despatxaven els bitllets i a més, s’utilitzava com a refugi com altres 

petits forats que hi havia al voltant de les vies.  

Degut a la inseguretat que es vivia com a conseqüència dels continus bombardejos, 

moltes famílies dels ferroviaris van anar a refugiar-se al nucli urbà de Sant Vicenç de 

Calders i a les masies del voltant del barri com Mas Astor, Mas Borràs, etc. L’escola 

del barri va deixar de funcionar durant el període de la Guerra Civil i  alguns anys més. 

Dels bombardejos directes sobre les estacions de ferrocarril de la zona, l’Estació de 

Sant Vicenç de Calders va ser la més afectada, amb 121 atacs i 83 persones mortes, 

seguida de la de Tarragona, amb 82 bombardejos i 75 morts.  
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Acabada la Guerra Civil començà una nova etapa per la colònia que patí les penúries 

de la postguerra. Al 1941 es crea la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 

que aglutinà  totes les antigues companyies de ferrocarrils existents fins a aquella 

data. La primera feina que va haver fer RENFE fou restablir els serveis i reconstruir les 

edificacions afectades pels bombardejos feixistes. S’enderrocà la primitiva Estació de 

Sant Vicenç de Calders i se’n va construir una de nova també situada al mig de la 

platja de vies. L’edifici era de planta baixa i d’un estil arquitectònic més modern que 

l’anterior. 

Nou edifici de l’estació de Sant Vicenç de Calders construït a partir de 1941 ja en temps de la companyia 

RENFE. Fotografia de l’arxiu del Museu del Ferrocarril de Catalunya. 

No va ser fins l’any 1943 que es restabliren de nou tots els serveis de la Colònia 

Ferroviària com l’enllumenat elèctric o l’escola que, en aquell moment comptava amb 

18 alumnes i una mestra. També va ser aquell any que es va reconstruir el pavelló D, 

un dels edificis més fets malbé per les bombes. 

 Nova etapa a la Colònia.  

Durant la dècada dels 40 la companyia  va construir una capella als baixos del pavelló 

C, al costat de les escoles. La construcció més interessant, a nivell de la història social 

de la colònia, va ser l’edifici conegut com “El Local” que va ser la seu del “Centro 

Artístico Cultural Ferroviario” . La Companyia va facilitar els materials de construcció i 

van ser els veïns qui, en les seves hores lliures, van construir aquest edifici  dividit en 

diferents estances: local social, bar, teatre i biblioteca. També es va pavimentar el 

voltant d’aquesta nau, i s’hi va fer dues places per poder organitzar els balls de l’estiu i 

ser utilitzats com a pati de l’escola.  
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Estat actual de l’antic local social-teatre de la Colònia Ferroviària. Fotografia de l’autor. 

A la dècada dels 50 arribava l’electrificació de les línies ferroviàries. Al 1952 es va 

començar a construir l’edifici i el parc exterior de la subestació elèctrica de Sant Vicenç 

de Calders.  L’any següent, el 1953, començaven els treballs de col·locació de pals 

elèctrics de catenària per tot el tram de la via. El 26 de juny de 1956 s’inaugurava 

oficialment l’electrificació entre Tarragona i Barcelona via Vilanova. 

Tot aquest moviment va suposar per la RENFE haver d’iniciar una nova fase de 

construcció d’habitatges per a les famílies als nous treballadors del sector 

d’electrificació.  Aquests nous immobles es van situar just al costat dels habitatges del 

Sobreestant i del Capatàs. Es construïren tres habitatges anomenats “casilles de 

subestació” i  al costat s’hi va construir ”el bloc d’habitatges d’electrificació”,  de quatre 

plantes. Aquest últim, amb la característica que el cos de les escales estava adossat a 

l’edifici principal. Com a curiositat, observem que Renfe va construir un edifici gairebé 

igual al poblat de Maçanet-Massanes. 

Amb l’arribada de l’electrificació va ser necessària la construcció d’un “Taller 

d’electrificació” en el qual, a la planta superior, també hi constaven dos habitatges.  

 

 

 

 

 

Construccions d’habitatges per part de RENFE 

a finals de la dècada dels anys 50. Fotografia 

de l’autor. 
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Edificació Número 
d’habitatges 

Observacions 

Cap d’estació 2 Habitades amb contracte 

Block 4 Habitades amb contracte 

Pavelló A 12 Algunes  abandonades i 
habitades sense contracte 

Pavelló B 12 Dues abandonades i habitades 
sense contracte 

Pavelló C 9 A la planta baixa hi ha els locals 
de l’associació de veïns/es  

Pavelló D 12 Una abandonada i habitades 
sense contracte 

Pavelló F 4 Una buida 

Pavelló G 12 Habitades, alguna sense 
contracte 

Pisos Electrificació 8 Habitades i alguna sense 
contracte. L’edificació pateix 

aluminosi 

Casetes d’Electrificació 3 Habitades 

Cap de districte 2 Habitades 

Taller d’electrificació 2 Abandonades 

               Total d’habitatges 82 17 de les quals abandonades 

 

Estat actual de l’any 2018, dels habitatges de la colònia ferroviària. Font: associació per la preservació de 

la colònia ferroviària de sant Vicenç de calders 

A finals dels anys 50 acabà la construcció d’edificis de la colònia ferroviària de Sant 

Vicenç de Calders.  

 1900 1920 1940 1960 1981 2001 
Sant 
Vicenç de 
Calders 
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209 

 
190 

 

 
313 

 
177 

 
95 

 

Evolució de la població de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders.  (font: Historia de los 

Poblados Ferroviaros en España). 

Tot aquest parc immobiliari és el que  ha arribat fins als nostres dies, edificacions que 

en alguns casos passen dels 100 anys, amb estils arquitectònics funcionals i, com ha 

quedat demostrat, molt resistents. Des de principis dels anys 80 el manteniment 

general d’aquests edificis ha estat gairebé nul. Des de l’any 2014,  el pavelló A, el 

primer que es va construir, no acull cap inquilí amb contracte per part de l’empresa i 

això ha fet que el seu deteriorament s’hagi accentuat en aquests darrers anys. 

Preservar la colònia és un acte de justícia i de memòria històrica per recordar totes les 

persones que d’alguna manera han estat i estan lligades a l’històric barri ferroviari de 

Sant Vicenç de Calders. A més, aquesta colònia és part  de la història industrial i 

ferroviària del nostre país. 
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 La vida Social i Cultural dels més de 100 anys d’història 

És important posar en valor un dels aspectes més destacats de la Colònia Ferroviària 

de Sant Vicenç de Calders: la vida social i cultural dels seus habitants. Tant les seves 

peculiaritats a l’hora de viure les seves vides, com a treballadors i com a famílies en un 

assentament tan apartat de la resta de poblacions com la forma d’organitzar-se a nivell 

associatiu  i quins eren els seus entreteniments  en les seves hores lliures, després de 

la jornada laboral. 

La primera referència sobre la vida associativa a la Colònia que trobem a l’Arxiu de 

Tarragona, parla de la “Asociación de la Biblioteca y la Escuela”, de 1910. Això  ens fa 

pensar que la Colònia de Sant Vicenç de Calders va ser una de les primeres que va 

poder comptar amb un servei d’escola d’una manera regular. Una  característica única 

de Sant Vicenç va ser que no es va construir un edifici específic per l’escola, sinó que 

s’aprofità les plantes baixes d’un del pavellons, concretament el C, que disposava 

d’una estança més. 

L’any 1943, a només dos anys de la creació de l’empresa estatal RENFE, ja es 

disposava de 13 escoles als poblats i colònies ferroviàries amb 30 mestres en total, 

gestionades directament per l’empresa, entre elles hi havia la de Sant Vicenç de 

Calders. 

A principi dels anys 40 i després de la dura Guerra Civil, la colònia es va anar refent 

poc a poc i els propis veïns construïren el local-teatre, que disposava d’una biblioteca i 

un piano, per poder realitzar les seves activitats culturals. També es va crear el 

“Centro Artístico Cultural Ferroviario de la Estación de San Vicente de Calders”. Al 

local-teatre s’organitzaven balls, obres de teatre i la històrica Festa Major, sempre el 

primer cap de setmana d’agost. Actualment, encara s’organitza la tradicional Festa 

Major respectant les mateixes dates històriques. 

Ambient social a l’interior del Local-teatre de la Colònia Ferroviària als anys 60. Fotografia de l’arxiu de 

l’Associació per la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders. 
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Amb l’arribada del nou règim també es va construir, als baixos del pavelló C, una petita 

capella per poder atendre tots els actes relacionats amb el culte religiós. Les Primeres 

Comunions eren un dels actes més celebrats en aquella època en què fins i tot hi 

havia creada una Comissió de pares que l’organitzaven  i demanaven ajuda 

econòmica a la mateixa Companyia ferroviària, que assignava uns diners en funció de  

la quantitat de nens i nenes que aquell any fessin la primera comunió. 

Carnet de soci del “Centro Artístico Cultural Ferroviario” Arxiu de l’associació per la Preservació de la 

Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders. 

A finals dels 70 va començar la decadència de la Colònia, ja que es començava a 

necessitar menys personal i, fins i tot, alguns oficis ferroviaris començaren a  

desaparèixer com a conseqüència de la modernització del ferrocarril. És llavors quan 

la colònia començà a patir el despoblament, compensat a l’inici, per l’arribada de 

noves famílies ferroviàries que llogaven els habitatges com a segona residència per 

aprofitar la proximitat de la Colònia a la platja.  

El “Centro Artístico Cultural Ferroviario” va quedar inactiu i el local-teatre, que tants 

anys havia estat el centre de la vida social de la colònia quedà abandonat. Tot i així, la 

població de la Colònia ferroviària creà, anys després, l’Associació Familiar Ferroviària 

(AFF), ja que va tenir la necessitat d’agrupar-se per crear la nova escola bressol, molt 

necessària després de l’arribada de noves famílies amb fills petits a la colònia. 

L’AFF ha arribat fins als nostres dies amb la difícil missió d’aglutinar un veïnat envellit i 

lluitar contra la deixadesa de l’empresa ferroviària vers el seu patrimoni immobiliari. A 

mitjans de la dècada dels 80 es reconvertí en Associació de Veïns de la Colònia 

mantenint moltes de les activitats històriques que s’han anant fent al llarg de la història 

d’aquesta petita comunitat. 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

 

Centre d’interpretació “ la vida i oficis dels ferroviaris” a la Colònia  de Sant 

Vicenç de Calders 

Introducció 

Tota aquesta història és un llegat important que, gràcies a les persones que n’han 

format part, ha pogut arribar fins als nostres dies. Poder tenir encara, aquest conjunt 

d’edificacions amb més de 100 anys d’història té un valor com a patrimoni industrial 

ferroviari únic a Catalunya.  

Cal dignificar i tractar amb respecte la Colònia, que tanta vida ha tingut i que mai ha 

deixat de tenir-la, però que en aquests moments ha caigut en l’oblit de les institucions. 

Per tant un dels elements que aquest Projecte que presentem, des de l’Associació per 

a la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders, és donar a 

conèixer, posar en valor i difondre part de la nostra història industrial, ja que es 

conserven intactes totes les seves edificacions. No volem deixar en l’oblit la part social 

ni la seva identitat: com vivien els residents de la Colònia que van arribar en aquest 

entorn on tot començava a desenvolupar-se i que estaven connectats entre sí per la 

professió ferroviària, aquells que van haver de patir les situacions més dures com a 

conseqüència de la Guerra Civil, els que havien de reconstruir de nou les seves vides, 

i tota la gent que hi ha viscut fins arribar a totes les persones que en l’actualitat hi 

viuen i en formen part de la Colònia.  

La Colònia forma part de la identitat de Sant Vicenç de Calders, del Vendrell i de tota 

la comarca del Baix Penedès i és un conjunt únic a Catalunya per les seves 

característiques i el seu estat de conservació. Per això volem que es converteixi en un 

Centre d’Interpretació des del qual poder donar a conèixer l’evolució de la vida 

ferroviària al nostre país i fer arribar als visitants una part de la història amagada 

darrera d’aquestes vies. 

Els objectius que ens plantegem amb la creació d’un Centre d’Interpretació són els 

següents:  

-Rememorar l’arribada del ferrocarril a la comarca i la configuració d’alguns 

barris marítims al seu voltant. 

-Museïtzació dels costums i de la manera de viure a la Colònia ferroviària al 

llarg de la seva història.  

-Donar a conèixer els oficis que convivien en una gran Colònia ferroviària. 

-Difondre la importància que ha tingut l’arribada del ferrocarril al llarg de la 

història. 

-Protegir i conservar els elements del patrimoni ferroviari. 

 

En definitiva, el Centre d'Interpretació magnificarà l'espai i farà que mai oblidem que El 

Vendrell ha crescut gràcies a zones tant importants com la de la Colònia ferroviària.  
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Descripció dels immobles i espais que formaran part del Projecte. 

Antic local Social- Teatre. 

 

L’espai principal en el qual se centra aquest Projecte és l’Antic local Social-Teatre, 

aquest seria l’espai central del Centre d’Interpretació. Comptaria amb els següents 

espais:  

- La recepció. 

- La botiga. 

- El Museu amb els espais temàtics de l’exposició. 

- La biblioteca. 

- La sala de reunions. 

 

Estat actual de l’antic local social-teatre de la Colònia Ferroviària. Fotografia de l’autor. 

 

Aquesta edificació serà la que necessiti una reforma més integral, i on s’hauria de fer 

una inversió econòmica més gran per poder complir amb totes les normatives vigents 

per poder acollir el Centre d’Interpretació. Adequar l’espai que acolliria el museu de la 

vida i dels oficis ferroviaris necessitaria una gran part del pressupost.  

 

Una de les primeres feines que com a Associació s’hauria de realitzar seria la 

d’aconseguir la cessió de l’espai per part del propietari, Adif-Patrimoni.  

 

Habitatge-Museu. 

 

Un dels elements importants del Projecte és la rehabilitació d’un habitatge situat al 

pavelló C, número 5, perquè es pugui fer servir com a Habitatge-Museu.  

Actualment aquest habitatge porta tancat des de principis dels anys 80 i això ha fet 

que encara conservi l’ambient dels anys 40 i 50. Tot i així, seria necessari reformar 

l’habitatge, ja que necessita una neteja i una reforma integral dels diferents serveis i 

elements intentant conservar al màxim, els materials històrics de la pròpia construcció.  
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També caldria negociar amb Adif-Patrimoni la cessió  d’aquest habitatge, amb el 

compromís de rehabilitar-lo i conservar-lo, fet que comportaria un benefici per a ells, ja 

que actualment no està en bon estat.  

 

Situació i estat interior del futur habitatge-museu de la Colònia Ferroviària. Fotografies de l’autor. 

Actualment, a Catalunya tenim d’altres exemples que ens serveixen de model per 

portar a terme la rehabilitació de l’habitatge com els casos de la Colònia minera de 

Cercs o la Colònia Textil de Can Vidal a Puig reig.  

Disposar d’un habitatge ambientat en les dècades de més població i rellevància de la 

colònia és bàsic per fer-se una idea de com era la vida de les famílies. Per tant, tenir 

un element com aquest, reforçaria el valor museístic del Centre d’Interpretació.  

 

 

 

 

 

 



 14  

 

Escola, Consultori mèdic i Capella 

Per acabar de completar el Projecte, recuperar d’una manera total o parcial alguns 

dels serveis dels què disposava la Colònia oferiria la possibilitat que tothom pogués 

fer-se una idea de com  es va viure realment. 

En altres temps, els serveis més importants per a la Colònia van ser l’Escola, el 

Consultori mèdic i la Capella. És per aquest motiu que hem triat aquests espais per a 

que siguin objecte de reforma o rehabilitació per a tirar endavant aquest Projecte.  

Primerament, caldria recuperar un dels locals on va estar situada l’antiga Escola per 

poder recrear com era una aula amb mobles i materials que es conserven des de 

l’Associació Familiar Ferroviària, juntament amb l’antic prestatge i els llibres de la 

Biblioteca d’aquella època i el piano que estava a l’antic Local-teatre. 

 

Petita reproducció d’una classe de l’antiga escola de la colònia i una fotografia antiga d’alumnes de 

l’escola de la Colònia Ferroviària als anys 40. Arxiu de l’associació per la Preservació de la Colònia 

Ferroviària de Sant Vicenç de Calders. 

En segon lloc, per poder recuperar i recrear el Consultori mèdic serà necessari tornar a 

habilitar l’espai amb el material de l’època en què és passava consulta. Ara per ara 

s’utilitza com a despatx i magatzem per a la junta de l’Associació Familiar Ferroviària. 

 

 

 

 

Porta i finestres de l’antic consultori mèdic 

de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç 

de Calders. Fotografia de l’autor. 
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En aquest cas, els dos espais estan cedits per Adif-Patrimoni a l’Associació Familiar 

Ferroviària. Per tant, caldrà fer una nova negociació.  

En tercer lloc, la Capella encara s’utilitza per celebrar la Missa de la Festa Major 

organitzada per alguns veïns i veïnes i socis de l’Associació Familiar Ferroviària. Es 

troba en molt bon estat de conservació. 

Interior de la Capella RENFE avui en dia. Fotografia de l’autor. 
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