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EL "MINA-GROTT" 

Enguany és el 75 aniversari de l'inici 
de les obres d'un curiós i minúscul ferro-
carril, el qual havia de ser l'antecessor de 
la línia "Catalunya" dels FERROCAR-
RILS DE LA GENERALITAT. 

En aquella època, l'Enginyer Carlos 
Emilio Montañés realitzava un estudi de 
cara a l'eventual electrificació de la in-
dústria catalana, començant a Barcelona 
i rodalies, però amb la intenció d'anar-la 
augmentant fins a cobrir totes les nos-
tres comarques. Un dels inconvenients 
amb què es trobava era que El Vallès, 
l'altra principal comarca industrial de l'è-
poca s'esqueia molt allunyada de Barce-
lona, tant per les seves comunicacions 
com per l'existència d'una barrera natu-
ral que és la Serra de Collcerola, el cim 
de la qual és el Tibidabo. 

Com que ell sentia un gran interès en 
connectar ambdues zones, després d'un 
estudi aprofondit  del tema, va adonar-se 
que un mitjà de comunicació, tot i que fos 
modest, hauria de servir per demostrar 
que un altre de més important seria facti-
ble. La idea es va poder dur a terme 
gràcies a l'Advocat del Sr. Montañés, que 
va ser qui li va fer avinent l'existència 
d'un túnel que traspassava la serra, però 
que era pràcticament desconegut. 
Aquest túnel, denominat "la mina" era el 
que menava les aigües del pantà que 
aleshores hi havia a Vallvidrera i abastia 
d'aigua a Sarrià, però la tasca era difícil, 
ja que tant el pantà com la mina havien 
estat construïts per una empresa que 
havia fet fallida i tots els corresponents 
síndics ja havien mort, per la qual cosa 
els usuaris de l'aigua havien esdevingut 
els seus propietaris. Afortunadament, 
s'arribà a un acord i els propietaris ator-
garen l'autorització per a la construcció 
d'un ferrocarril  destinat al transport de 
viatgers, el primer de març de 1907. 

Poc temps després s'iniciaren les 
obres bàsiques d'ampliació i eixampla-
ment del túnel, de forma que hi passés un 
cotxe de viatgers. Pel davall de la via, a 
través d'un canal cobert, hi seguiria pas-
sant l'aigua. 

El material mòbil era un sol cotxe mo-
tor amb tracció elèctrica. Fou construït el 
1908 als Tallers Girona del Poble Nou 
(avui "MACOSA") i era, realment, un arte-
facte curiós, que fins i tot arribà a crear 
suspicàcies al constructor. Era compost 
bàsicament d'un vagó d'11,5 metres de 
llarg per 1,30 metres d'alçada, amb una 
capacitat de 32 passatgers asseguts. 
Tota la caixa del cotxe estava formada de 
tela metàl·lica i tenia en un dels costats 
vuit portes corredores. Als extrems s'hi 
col·locaven fanals d'acetilè d'una llum 
molt potent. La raó de construir-lo de tela 
metàl·lica era que, tota la llargada del 
túnel, s'hi van col·locar 80 bombetes de 
colors diversos, descrites amb la inge-
nuïtat de íèpoca "per tal d'amenitzar el 
recorregut i que conferien al túnel un 
aspecte fantàstic... formant una gruta", 
d'on vingué el nom de ' Mina Grott", tot i 
que oficialment era conegut com "F. C. 
Metropolitano de Vallvidrera". 

S'inaugurà el 13 de juny de 1908 i 
l'acollida per part del públic fou esplèn-
dida, ja que es transportaren uns quants 
milers de viatgers els primers quinze 
dies de funcionament. Els que no hi feren 
tan bona acollida foren el "F.C. de Sarrià 
a Barcelona, S.A." iy la "S.A. Tibidabo", 
perquè ambdós veien perillar els seus 
interessos. Aleshores era tradicional d'a-
nar a dinar a les fonts de Vallvidrera 
conegudes com "La Manigua", "La 
Teula", "Les Planes", etc., especialment 
per part dels distints gremis el dia que 
celebraven el patró. La gent es traslla-
dava fins a Vallvidrera amb el funicular o 
amb el tramvia blau, el qual en aquell 
temps arribava fins allí, i baixaven a peu 
fins a les fonts. Després, per tornar, ha-
vien de tornar a pujar la costa. En canvi, 
amb el "Mina-Grott" tenien major como-
ditat i un estalvi de temps, puix que el 
trajecte només era de sis minuts. 

Immediatament, en vista del perill que 
el "Mina-Grott" representava per al funi-
cular, la direcció del tren de Sarrià va 
prendre part activa a l'assumpte. El seu 
President era el Sr. Cornet i Mas, que 
també era el Cap del Partit Conservador 
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a Barcelona—aleshores en el poder—,el 
qual realitzà fortes pressions damunt el 
Governador Civil, Sr. Osorio, fins que 
aquest va fer anar una parella de la 
Guàrdia Civil al "Mina-Grot" amb ordre 
de paralitzar el petit ferrocarril,  al·legant 
que constituía un perill per a la seguritat 
pública. El Sr. Montañés Interposà una 
denúncia davant el Jutjat, el qual li ator-
gà la raó. Després d'innombrables vicis-
situds en las que el Governador hi pren-
gué amb apassionament un paper pre-
ponderant, hi va haver d'intervenir la mà-
xima autoritat de l'època en el tema de 
ferrocarrils,  el Sr. Catarineu, President 
de la Secció de Ferrocarrils  del Consell 
d'Obres Públiques, el qual va declarar, 
després d'una minuciosa revisió de les 
instal·lacions, que estaven perfectament 
i que no eren justificades les afirmacions 
del Governador. 

Per tal de resoldre el problema, el Sr. 
Montañés va ser cridat a Madrid, on el 
Consell d'Obres Públiques li sol·licità que 
fes els suggeriments que cregués opor-
tuns per adoptar la millor solució. Un dels 
suggeriments era que l'obliguessin a 
presentar un projecte de ferrocarril  que 
circulés perterrenys revertibles a l'Estat, 

que havia de substituir al "Mina-Grott", ja 
que el públic estaria servit per la nova 
línia. 

Aquests serien els orígens del que 
més endavant havien de ser els "FF.CC. 
de Cataluña, S.A.", ja que al projecte 
intitulat "F.C. de Sarrià a Les Planes de 
Vallvidrera" n'hi seguí un altre desde Les 
Planes a Sabadell i Terrassa. Aprovats 
ambdós per l'Estat, foren concedits el 
1912 i 1913, respectivament. 

El "Mina-Grott" encara estigué en ser-
vei durant bastant de temps, en el que els 
dies feiners transportava els obrers i 
alguns materials pera les obres del túnel 
que havia de travessar la serra, i els 
diumenges i festius anava ple de famí-
lies barcelonines que s'enduien el dinar 
per anar a passar un dia a la muntanya. 
Les jornades tradicionals d'anar als "me-
renderos" eren el Dimecres de Cendra i 
el Dijous Gras (més popularment cone-
guts com "Dia de la Sardina" I "Dia de la 
Truita"), en els quals l'afluència de públic 
era notable. 

Així continuà el trenet fins que el dia de 
la inauguració dels "FF.CC. de Cataluña, 

S.A." siglnificà, al mateix temps, el de la 
seva clausura. Poc temps després es 
desmuntaren les seves instal·lacions. El 
túnel es tancà amb reixes a cada extrem. 

Però no s'acabà allí la història: durant 
la Guerra Civil, com tants altres llocs, el 
túnel fou utilitzat com a magatzem d'ex-
plosius, fins que, segons ens ha explicat 
un testimoni presencial dels fets, un ca-
pità de l'Exèrcit s'adonà que era, en rea-
litat un gegantí canó d'1,5 km de lon-
gitud. 

Actualment, el túnel encara existeix i 
és transitable. És l'únic record del que 
fou un dia pioner de les comunicacions 
entre la Ciutat Comtal i el Vallès. 

Carles Salmerón i Bosch 
19.11.82. 
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