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EL TRENET DE LA MARINA
COMPLIX 100 ANYS
IÓ
ORAC
M
E
M
CON

Exposició Dénia. Estació Fc.
17.05.2015/06.09.2015

Dénia. Antiga estació del
Fc. Alacant-Dénia.
Primer quart segle XX.
Biblioteca Valenciana.
Fons José-Huguet

L’11 de juliol de l’any 1915, el ferrocarril de la Marina inaugurava
definitivament la seua arribada a Dénia [vore Faristol 1]. Cent anys
després, el traçat original de la línia forma part de la xarxa TRAM
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Història, art, cultura i responsabilitat patrimonial s’han
materialitzat en este centenari, amb la realització d’activitats
obertes a la participació ciutadana: exposicions, viatges especials,
conferències i concerts.

Exposició Altea 14.11/14.12.2014. Foto Vicent Serrat

Els primers actes van començar a Altea, per a
commemorar la inauguració del primer tram
el 28 d’octubre de 1914. Les visites guiades
estaven estructurades en tres mostres,
repartides pel conjunt de l’estació: l’antic
dipòsit de locomotores, el parc de l’Estació i la
fonda Gran Hotel la Marina. Un recorregut
històric amb l’habilitació d’espais que
explicaven la línia, el servici de via i obres, la
circulació i les transformacions
socioeconòmiques que es van produir a Altea i
la seua comarca.
En el parc de l’Estació es van poder admirar
dos interessants peces de material ferroviari:
el pont giratori i la grua mòbil de 1911.

Construcció del pont al riu Gorgos. Gata de Gorgos.
Fotografia proporcionada per Fany i JuanFe Monfort, nets de Juan Ferrer Signes.

Finalitzada Altea, va començar un recorregut
expositiu itinerant, amb l’objectiu d’oferir
una visió global de l’origen, l’evolució, el
present i el futur d’esta línia ferroviària. Un
discurs comú, enriquit i adaptat amb les
aportacions de cada un dels municipis de la
itinerància: La Vila Joiosa, Calp, Benissa,
Teulada, Gata de Gorgos i Dénia.
PROJECTAR.CONSTRUIR.INAUGURAR.
El fil conductor ha sigut la història d’este
ferrocarril, comptat a través dels seus
projectes originals, artífexs, plànols,
fotografies, objectes i material ferroviari.
Fons patrimonials conservats no sols per
l’Arxiu Històric de FGV, sinó també per
moltes altres entitats públiques i iniciatives
privades, la labor de les quals ha resultat
essencial per a la seua completa investigació.

Exposició Benissa. Centre d’Art Taller d’Ivars.
12.02.2015/01.03.2015.

2

Exposició La Vila Joiosa. La Barbera dels Aragonés.
22.12.2014/06.01.2015.

La documentació original i la planimetria d’època han permés conéixer i valorar els projectes ferroviaris de la línia
de via estreta que connectava la ciutat d’Alacant amb Dénia i Carcaixent, des de les primeres propostes fins a la
inauguració definitiva en 1915 per la Companyia dels Ferrocarrils Estratègics i Secundaris d’Alacant (ESA), inclús
projectes no realitzats com el del tramvia de vapor de Dénia a Xàbia. Esta documentació representa la història de la
línia, a través de plànols tan singulars com els de les estacions (de la Marina, Dénia, Calp o Benissa) o els seus ponts
(Quisi, Gorgos o Ferrandet). A més, una còpia de les memòries estava a disposició del visitant, on podia llegir la
filosofia de l’obra, les característiques i inclús el pressupost.

Exposició a Gata de Gorgos. Estació ferrocarril. 30.03.2015/13.04.2015.

VIATGES I VIATGERS.
Les fotografies mostraven els moments més
significatius de la història del ferrocarril,
l’evolució del material mòbil i les
infraestructures. Sense oblidar el més
important: els seus pobles i la seua gent. Una
línia ferroviària que va nàixer per a comunicar
aquells municipis exclosos dels nous circuits
comercials generats per l’arribada del
ferrocarril de via ampla a la província.
Imatges que són un fidel reflex de la societat
del moment. Només cal una ullada per a
esbrinar quins viatgers anaven als cotxes de
1a, 2a o 3a, pagant les tarifes vigents en aquell
moment i presents també en l’exposició, a
través de retalls de premsa i horaris de
distintes èpoques.

Diferents objectes quotidians evocaven el
viatge: maletes, bosses de mà, barrets,
bastons… I també el transport de
mercaderies, perquè eren comarques que
comercialitzaven amb les panses, el vi, les
ametles, les fruites, les hortalisses, l’oli, la
seda o amb elements artesanals de
cistelleria.
Cultius ja descrits per Cavanilles, Madoz, i
que apareixen en les memòries de la
companyia ESA i inclús en els fulls
d’expropiació. Mercaderies transportades
en caixes, cistelles, cabassos i elements tan
específics com el “cove” per als barrets.
Estació de Benissa. [Primer quart segle XX]. Foto: Cervera.
Publicada al llibre “Benissa en el record, S.XX: 80 anys.
Història en fotografíes. Comissió de Festes. Benissa, 2006”.

Locomotora vapor nº3. La Vila Joiosa. 03-06-1963.
Foto: Jordi Ibàñez.

Material rodant a Alacant. 1963.
Foto: Jordi Ibàñez.

Quant al transport de viatgers, va experimentar un notable augment a partir dels anys 40, quan se’n va duplicar el
nombre. Si entre 1917 i 1936 la mitjana anual de viatgers estava sobre 240.000, entre 1940 i 1950 va passar a
superar els 550.000. Posteriorment, ja en 1973 es va arribar a la xifra d’1.100.000 viatgers. Època en què el
ferrocarril era ja explotat per FEVE (des de 1964), i coincidint amb l’explotació des de 1971 del primer tren turístic
d’Espanya “El Limón Express”. El 10 de novembre de 1986 es crea l’entitat de dret públic Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana, fins a arribar als 10 milions de viatgers en 2014.
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L’ESTACIÓ I EL FERROVIARI.
Un penjador de claus d’estació pot ser un dels elements més
explícits per a conéixer en una simple ullada els diferents
espais d´una estació: sala d’espera, andana, despatx de
bitllets, vivenda, excusats, lampisteria, magatzem, moll…
Algunes d’estes zones han sigut recreades amb peces
originals ferroviàries com ara la taula de cap d’estació,
l’armari bitlleter, la centraleta, el telèfon, el rellotge
d’estació, la caixa forta i de recaptació, picabitllets,
marquesina d’il·luminació o panells informatius d’època.
Elements col·locats didàcticament i contextualitzats, per a
comprendre el seu valor i la seua funcionalitat.

Exposició Gata de Gorgos. Estació ferrocarril. 30.03.2015/13.04.2015.
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Gata de Gorgos. Jaime Pedro Signes (Guardaagulles)
Fotografia propietat de Juana Pedro Roselló

Exposició Gata de Gorgos.
Estació ferrocarril. 30.03.2015/13.04.2015.

Benidorm. Estació F.c. Alacant-Dénia. 25-03-1967. Foto Jean Louis Rochaix.
©Col.lecció Postals Bureau Vaudois d’Adresses (BVA). 1984

“Limon Express”. Tren especial conmemoratiu. Amics de Teulada.
Març 1981. Foto i arxiu Enrique Andrés Gramage

INFRAESTRUCTURES.
La construcció de la línia va començar oficialment el 13 de
febrer de 1911, amb la col·locació de la primera pedra per
Alfons XIII en l’estació de La Vila Joiosa. Una selecció
fotogràfica representa la línia d’Alacant a Dénia. Uns 93
quilòmetres de via amb les obres de fàbrica més
significatives, incloent-hi el seu procés de construcció.
Imatges de diferents èpoques, que reflecteixen l’evolució
d’este ferrocarril. Un recorregut per a admirar des de les
seues primeres locomotores de vapor fins les més modernes
unitats de la línia.

Exposició Teulada. Centre Ecomuseogràfic 06.03.2015/23.03.2015

L’antiga vagoneta exposada a l’estació de Teulada actuava de fita expositiva per a exalçar el treball dels
més de 1.200 operaris que hi havia a peu d’obra, fent uns treballs molt dificultosos i amb forts pendents.
Les ferramentes exposades, el material de via, els reglaments i les normatives han permés conéixer cada
un dels oficis d’este ferrocarril alacantí: cap d’estació, operari, agent de recaptació, guardaagulles,
guardiana… I les seues ferramentes de treball: fanals de mà, xiulets, campanes, banderins, pics o nivells.

Exposició Calp. Casa de la Cultura. 21.01.2015/04.02.2015

Composició a vapor al Pont del Mascarat. Primer quart segle XX.
©Fundación Ferrocarriles Españoles

Exposició Benissa. Centre d’Art Taller d’Ivars. 12.02.2015/01.03.2015. Foto Vicent Serrat

Composició a vapor al pont del Quissi. Foto: Cervera.
Fons Jose Antonio Gómez Martínez
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Alacant. Estació La Marina. 1984
Foto i Arxiu Enrique Andrés Gramage

Vista de l’estació d’Alcant.
©Museu Ferrocarril. FFE.
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Baixador Alacant Centre. 10-06-1955.
Foto Jeremy Wiseman. Arxiu Enrique Andrés Gramage

Dénia. Antiga estació del Fc. Alacant-Dénia. 11-05-1957.
Foto Jeremy Wiseman. Arxiu Enrique Andrés Gramage.
Inaugurada al 1915. Al poc de temps els dos últims pisos van ser
enderrocats per problemes estructurals.

Imatge de Dénia amb l’antiga estació de ferrocarril. Aprox 1916.
Arxiu Municipal de Dénia

Dénia, 2015. Estació Fc Alacant-Dénia, inaugurada a l’any 1993.
Foto FGV.
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EXPOSICIONS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Altea . Antic dipòsit locomotores, Parc de l’Estació i Gran Hotel La Marina.
14.11/14.12.2014.
La Vila Joiosa. La Barbera dels Aragonés. 22.12.2014/06.01.2015.
Calp. Casa de la Cultura. 21.01.2015/04.02.2015 .
Benissa. Centre d’Art Taller d’Ivars. 12.02.2015/01.03.2015.
Teulada. Cente Ecomuseogràfic. 06.03.2015/23.03.2015.
Gata de Gorgos. Estació Fc. 30.03.2015/13.04.2015.
Dénia. Estació Fc. 17.05.2015/06.09.2015.

CONFERÈNCIES REALITZADES
“La construcció de la línia”. 14.11.2014, Altea. Martí Drapier Gomis.
“El món del personal ferroviari”. 16.11.2014, Altea. Vicent Serrat Conejero.
“Els trens de la companyia Estratégicos y Secundarios de Alicante”. Joan Lluís
Llop Bayo.
“El Trenet que va canviar la Marina”. 12.12.2014, Altea. J. Vicent Martín Devesa.

Exposició Dénia. Estació Fc.
17.05.2015/06.09.2015

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“La Vila, abans i després de l'arribada del Trenet”. 22.12.2014, la Vila Joiosa.
Antonio Espinosa i Albert Alcaraz.
“Les repercussions econòmiques i socials del Trenet”. 22.12.2014, la Vila Joiosa.
J. Vicent Martín Devesa.
“El personal i la senyalització ferroviaria en el Trenet”. 22.12.2014, la Vila Joiosa.
Vicent Serrat Conejero.
“Història i evolució de l’explotació del Trenet de La Marina”. 29.12.2014, la Vila
Joiosa. José Marcos Ortega.
“Importància de la geografia de La Marina Baixa en la construcció del tren
Alacant-Dénia”. 29.12.2014, la Vila Joiosa. Agustí Galiana.
“La influència del Trenet a Gata de Gorgos”. 15.12.2015, Gata de Gorgos.
Miguel Vives.

TRENS ESPECIALS

▪
▪

Altea: trens especials per a les visites guiades. 6, 7 i 8 de desembre de 2014.
Dénia: tren especial 11 de juliol de 2015.

CONCERTS
Little Train Band. 12.12.2014, Altea.
Exposició Gata de Gorgos. Estació ferrocarril .
30.03.2015/13.04.2015. Foto Vicent Serrat

▪

COMISSARIAT I COORDINACIÓ

Edita: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Direcció i coordinació: Contratació i Patrimoni
Supervisió Nº2: Comunicació, Marketing i desenvolupament Comercial, Delegació ‘Alacant
D.L: V-4066-2011

▪

Vicent Serrat, Juan Vicente Martí i personal tècnic de FGV.

Molts han sigut els
ajuntaments, biblioteques,
arxius, associacions,
institucions , particulars,
investigadors i especialistes
locals que han participat en
la cessió de les instal·lacions,
realització de conferències,
assessorament, imatges,
documentació o préstec de
material ferroviari.
Aportacions que han fet
possible la celebració d’este
centenari. A tots, el més
sincer agraïment.

