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La història de Quart de Poblet no 
seria la mateixa sense dues dates que van 
marcar un abans i un després en la vida 
econòmica i social del poble. El 23 de maig 
de 1889, a les onze del matí, va arrancar el 
tren inaugural de la línia de rodalia que 
unia València amb Riba-roja de Túria.

Els veïns i les veïnes de Quart de Poblet, 
encapçalats per les màximes autoritats 
del poble, van rebre amb vítors i 
música al primer tren del Ferrocarril al 
seu pas per la nostra localitat.

QUART 9-1962. L'òmnibus 1637 València (Terme) Vila-Marxant parat en l'estació de l'antic FC València-Llíria. 
Locomotora 030.2076 (ex-Nord- Hartman 1882). (Foto JEAN BAZOT.) VAPEUR EN ESPAGNE par Marc DAHLSTRÖM (1988). 

Col·lecció J.L Llop/AVAF.

Aquest tren de via ampla era el paradigma del 
progrés. Anava a permetre que el nostre poble 

poguera comunicar-se, no sols amb València i 
els municipis limítrofs, sinó també amb la resta 

d'Espanya i per això va ser acollit amb 
entusiasme i esperança.

Per als pobles agrícoles significava comercialitzar 
els seus productes amb major rapidesa, mentre que 

per als tallers de Quart de Poblet i Manises permetia 
rebre i enviar matèries primeres de manera 

immediata per a la indústria ceràmica i de taulells.

Quart de Poblet i el món, 
connectats per via ampla
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El tren també va suposar un gran 
avanç per a la població, que podia
desplaçar-se a València i als pobles de 
l'interior i que, al costat de l'autobús i la 
línia del tramvia, completava la connexió 
amb l'exterior.

Però les vies també suposaven un gran 
inconvenient. Activitats tan quotidianes 
com acudir al Centre de Salut o realitzar 
qualsevol tipus de gestió a l’Ajuntament, 
obligava els veïns i veïnes a travessar les 
vies, amb el perill que això representava.

Les vies, 
sempre presents 
en la vida 
de Quart de Poblet

1_ Veïns vora la via del ferrocarril. Col·lecció Família Coll Gimeno, 1925.
2_ Pas a nivell al carrer Trafalgar i Joanot Martorell, 1970.
3_ Estació de RENFE, 1985.



Cent díhuit anys després, el 5 d'octubre a les 
22.20 hores, els seus vagons van eixir per 
última vegada de l'Estació.

Milers de quarters i quarteres van 
acomiadar l'històric comboi que en 2005  
va deixar de travessar el poble i en 2007  
va baixar definitivament per a donar la 
benvinguda al Metro.

Adéu a les vies

El tren es torna 
un obstacle 
per al poble
Amb el pas dels anys, les vies per les quals 
discorria aquest tren del progrés es van convertir 
en una barrera arquitectònica que estrangulava el 
creixement d'aquestes poblacions i suposaven un 
risc per a les persones, sent l'origen de molts 
enrotllaments.

Ciutadania i representants públics es van unir per a 
exigir el soterrament de les vies. Junts van convocar 
manifestacions, van subjectar pancartes i van exigir la fi 
de les morts per accidents. Es va constituir la Plataforma 
Pro-Enterrament i, gràcies a la tenacitat i la capacitat de 
diàleg, es va aconseguir canviar la idea d'establir un nou 
tramvia i es va aprovar la prolongació     
de la línia 5 del Metrovalencia.



Passat, present i futur de Quart de Poblet 
s'uneixen en L’Estació, un edifici històric que va 

ser testimoni del discórrer de les vides de milers 
de persones i que ara alberga el cervell 

tecnològic de la nostra població. Un centre 
multidisciplinari que serveix d'espai expositiu i 

punt d'informació turística. Un trosset del millor 
dels nostres llocs i de la nostra gent.

El punt d’informació turística de L’Estació posa en valor el 
patrimoni cultural, social, artístic i natural de Quart de Poblet: 
el parc fluvial del riu Túria, la Ruta de l’aigua, la Passejà, la 
Ruta QdP 36-39 o la cisterna medieval, són alguns dels 
tresors que pots descobrir en la nostra població. 

En aquest edifici emblemàtic trobaràs un recull de tots el 
recursos turístics dels quals gaudim els quarters i 
quarteres, i que posem a l’abast de totes les persones que 
vulguen vindre a conéixer-los.

Quart de Poblet està ple de racons meravellosos que et 
permetran gaudir del temps lliure i de la natura, amb un 
gran ventall d’activitats d’oci, instal·lacions esportives i 
edificis singulars que conformen la nostra oferta de 
turisme de proximitat.

Perquè no cal anar massa lluny per a gaudir d’un destí 
turístic de qualitat.                

L’Estació,
un edifici recuperat

per a la ciutadania

Punt d’Informació 
Turística



En la planta superior de L’Estació es troba un 
modern espai expositiu que s’uneix als ja existents 
en la població i que podeu trobar en la Casa de la 
Cultura i Quart Jove.

Aquest espai està dissenyat per a acollir 
exposicions temporals a més de mostrar, de 
forma preferent, l’ampli catàleg de peces que 
conformen el Museu Virtual de Quart de Poblet; 
una col·lecció que permet mostrar a qualsevol 
persona arreu del món el relat històric i etnològic 
de la nostra població i que ara també podrem 
apreciar en viu de forma presencial.

L’Estació s’ubica en el centre neuràlgic del poble, 
sent un lloc privilegiat per la proximitat del 
Metro que connecta amb València i amb els 
municipis de la rodalia, i perquè al seu voltant 
es desenrotlla bona part de la vida quotidiana 
dels quarters i quarteres, la qual cosa suposa 
l’evolució natural del que ha significat l’edifici 
al llarg dels seus 132 anys d’història.

Amb aquest centre arredonim l’oferta cultural 
de Quart de Poblet amb una aposta dinàmica, 
actual i transversal que posem a l’abast de 
les persones visitants.

Espai Expositiu



Quart de Poblet és un referent de ciutat intel·ligent. 
L’Estació alberga el cervell tecnològic de la Smart 
City. Ens aliem amb les tècniques més 
innovadores per a aconseguir un municipi 
sostenible i digitalitzat al servei de la ciutadania. 
Per a millorar la qualitat de vida i l'eficiència en 
els serveis públics hem centralitzat el control 
de la informació i les dades procedents de les 
tecnologies intel·ligents, en un mateix edifici.

Sensors d'aparcament, control de reg de 
parcs, videovigilància, informació 
meteorològica, control d'enllumenat, i un 
llarg etcètera tindran cabuda en aquest 
avançat centre de control.

A més, aquesta sala ens permet 
avançar en la digitalització de 
l’administració, complint amb les 
exigencias europees de convertir els 
municipis i ciutats en espais 
sostenibles i accesibles adaptades 
a les noves formes de relació amb 
la ciutadania.

El centre de control de Smart 
City de L’Estació és un clar 
exemple del procés de 
modernització de Quart de 
Poblet dels darrers anys.

Centre de control 
Smart City
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