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L'abril del 2015 farà 150 anys de l'obertura de la línia ferroviària entre Tarragona i Martorell (o, per ser més
precisos, entre Martorell i Tarragona). Encara que falten dos anys ben llargs per l'efemèride, ja s'ha constituït
una comissió per impulsar-ne la celebració. La constitueixen l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Centre
d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, el Centre d'Estudis d'Altafulla, els Amics del Ferrocarril del
Penedès, l'Arboç Acthiva't!, el Port de Tarragona, l'Associació Cultural Ferroviària de Tarragona i Província,
l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i Memòria Ferroviària de Tarragona, amb la col·laboració, a més, del Museu
del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.

Com a primer pas, la Comissió ha obert una  acurada web que ofereix la història de la línia i la proposta dels
actes a celebrar, que toquen totes les tecles: conferències, exposicions, llibres, pel·lícules, fotografies,
maquetes... fins i tot la filatèlia i la gastronomia. Tot per, com diu la presentació de la web, "promoure l'estudi
i el coneixement de l'àmbit històric relacionat amb l'entrada en funcionament d'aquest mitjà de transport que
tanta incidència hauria de tenir i té en la realitat social, econòmica, humana i tècnica". És d'esperar que les
administracions públiques, les empreses de l'àmbit ferroviari, el món cultural i els aficionats al transport
públic, destinataris principals de la crida de la Comissió, s'impliquin en la iniciativa en la mesura que puguin.

La inauguració de la línia de tren que ens ocupa va suposar la unió ferroviària entre Tarragona i Barcelona,
les dues ciutats de qui escriu en aquest bloc. Motiu més que suficient per saludar entusiàsticament la
iniciativa de la commemoració de l'aniversari, mostra de la vitalitat de l'associacionisme del Camp de
Tarragona i del Penedès, per una banda, i per l'altra de l'interès per la promoció del ferrocarril com a element
decisiu, en el passat i en el futur, del progrés d'aquestes comarques i de tota la societat.

[Imatge: estació de Tarragona; foto de Hauser y Menet, www.railwaymania.com]
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