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1/ El segle XIX va veure la invenció de la màquina de vapor. Una de les aplicacions 
socials que se’n van derivar va ser el transport de persones i mercaderies per 
ferrocarril.  

Quines coses de la vida diària et sembla que poden ser més fàcils si ferrocarril passa a 
prop d’on vius? 

a/_____________________________________________________________________ 

b/_____________________________________________________________________ 

c/_____________________________________________________________________ 

 

2/ Com saps la màquina de vapor treu per la xemeneia el fum d’escalfar la caldera. La 
caldera s’escalfava amb carbó  

De quin color creus que era l’interior dels túnels pels que passava el tren? Per quin 
motiu? 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

Fotografia de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès  
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3/ Observa el mapa. Per què creus que per anar de Barcelona a Tarragona es va triar 
passar per Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní i Gelida i no per Vilanova i la Geltrú i 
Sitges? 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

4/ Pensa en l’espai que ocupa l’estació de ferrocarril a la teva població.  
Ara es troba al centre o a les afores de la ciutat? 
 
______________________________________________________________________ 

 

Quan es va construir fa 150 anys, creus que estava al centre? 

______________________________________________________________________ 

 

5/ Què diries que pot passar en un poble a partir del moment que arriba el ferrocarril. 
Marca amb una “X” les respostes correctes 

Els pagesos posen més horts.        □  

Hi va més gent a viure i augmenta la població.      □  

Augmenta el comerç de productes de tota mena.     □  

Es posen més botigues de roba.       □  

Disminueix la població i ningú no hi vol anar a viure.    □  

La gent viatja més sovint.        □  

  

Tarragona 

Barcelona 

El Vendrell 

L’Arboç 

Vilanova i la Geltrú 

Sitges 

Vilafranca del Penedès.  

Sant Sadurní 

Martorell 
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Visita a l’exposició 150 FTM 

Observa els plafons de l’exposició i indica el nom de totes les estacions que té la línia 
de Tarragona a Martorell en l’actualitat. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 




