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El Penedès celebrarà al 2015 el 150è aniversari de 

l’arribada del ferrocarril 

Una comissió encapçalada per l’Institut d’Estudis 

Penedesencs celebrarà al 2015 el 150è aniversari 

de l’arribada del tren al Penedès. Hi haurà actes a 

tots els pobles amb estació, s’editarà un llibre, es 

farà una exposició itinerant, actes en escoles... 

El projecte és molt ambiciós perquè preveu mil i 

un  actes commemoratius al llarg del 2015, que 

és l’any en què s’escau el 150è aniversari de la 

línia de tren que va unir per primer cop Barcelona 

amb Tarragona, creuant l’Alt i Baix Penedès per 

la plana interior. L’objectiu de la comissió 

organitzadora és portar actes a tots els pobles 

amb estació, de manera que s’estengui entre tota 

la població la cultura ferroviària, és a dir, fer 

divulgació de què ha significat l’arribada del tren 

per al Penedès. Hi treballen l’IEP, els Amics del 

Ferrocarril del Penedès, L’Arboç Acthiva’t, l’Arxiu 

Comarcal del Baix Penedès, els Amics de la Història del Vendrell, entre altres, amb l’assessorament del Museu del 

Ferrocarril de Vilanova. 

Els dos pilars centrals de la celebració han de ser la presentació del llibre 150 anys del ferrocarril de Tarragona a 

Martorell (1865-2015), que recollirà característiques tècniques de la línia, història, economia, activitat humana al seu 

voltant, etc.; i l’acte central d’aniversari, programat per al 19 d’abril de 2015 (150 anys i quatre dies després de què es 

posés en circulació el primer comboi), en què sortiran simultàniament dos trens (d’època o moderns) de Tarragona i 

Martorell, que faran parada de mitja hora en totes les estacions (amb la descoberta d’una placa en cadascuna d’elles, la 

interpretació d’una peça musical breu del compositor Carles Sanz dedicada a cada municipi, i alguna activitat popular a 

cada parada) i trobada dels dos trens al Vendrell, on hi haurà una festa i dinar. 

Però l’activitat al voltant del ferrocarril no s’acabarà aquí. La comissió organitzadora vol fer al 2015 actes a les escoles 

del Penedès per difondre el coneixement de la història del ferrocarril; també s’organitzarà un cicle de conferències i una 

exposició itinerant; hi haurà un cicle de projeccions cinematogràfiques de pel·lícules que tenen el tren com a 

protagonista; es projectarà un audiovisual del mateix tema, amb fotos antigues (es demana a tothom qui tingui material 

antic, n’informi a través del web www.150ftm.cat); s’enregistrarà un CD amb les composicions musicals estrenades el 

19A; es convocarà un concurs fotogràfic de temàtica ferroviària; s’organitzarà la jornada gastronòmica “Parada i fonda” 

en què es donarà a conèixer, entre altres, l’olla ferroviària, un plat característic del món ferroviari; i s’impulsarà la 

confecció i circulació d’un segell de curs legal amb el logo, una imatge d’època i l’eslògan al·legòric al 150è aniversari. 

El sotspresident de l’IEP i historiador Joan Solé Bordes es lamenta que hi el centenari ni el 125è aniversari de la línia van 

ser objecte de cap celebració (a diferència de la línia de Vilanova, que sempre té present les efemèrides), i ara volen 

aprofitar el seu segle i mig d’existència per donar valor a aquest mitjà de transport. 

La vendrellenca Remei Esteban explica que l’única celebració que es va fer va ser amb motiu del centenari de l’estació 

de Sant Vicenç. L’estudiosa explica que quan es va construir la línia “ni l’Ajuntament de Vilafranca ni el del Vendrell 

estaven interessats en què passés el tren”, i l’únic ressò que en va fer la premsa de l’època va ser una poesia el primer 

dia que va passar el tren, a la premsa de Vilafranca, i les queixes de veïns del Vendrell per por que quan plogués, les 

vies no deixessin desguassar l’aigua i se’ls inundessin els horts. Una altra curiositat, descoberta l’any passat, és que la 

gran estació de Sant Vicenç estava projectada al Vendrell (on Renfe havia comprat grans extensions de terreny a banda 

i banda de l’estació), però l’Ajuntament en el seu moment no va donar-hi permís. 

L’afeccionat a la història del tren Joan Montserrat explica que la línia es va obrir amb un any de retard ja que al tram 

entre la Granada i Sant Sadurní és de terreny argilós, i el terra se’ls esfondrava. Solé Bordes també explica que quan es 

va obrir la línia, que era una iniciativa privada (no va ser pública fins al 1941), es va intensificar la relació amb el port de 

Tarragona, des d’on s’embarcava cap a Amèrica el vi i l’aiguardent que es produïen al Penedès; aquest fet va ser 

determinant en la clausura del “port” d’embarcament d’aquesta matèria que hi havia a Sant Salvador. 

Una línia que va tenir molta importància fins que es va obrir la línia de Vilanova, i va passar a ser secundària.

Hemeroteca  

 Cerca  

ÚLTIMES NOTÍCIES

El pla general de Vilobí 

amplia la protecció dels 

Pèlags i redueix a 20 els 

habitatges a construir-hi  

La Cursa Nocturna de 

Vilanova ja supera el miler 

d'inscrits  

El Vendrell punxa contra el 

Liceo per un ajustat 4-5  

Cunit s'estalviarà un milió 

d'euros en el servei de 

neteja  

CiU demana a l'Estat que 

inverteixi dos milions 

d'euros a Cunit  

El concert 'Miralls' atrau 

més de 500 persones  

L’Espai Equitat de Vilanova 

atén 300 dones a l’any  

Deu projectes de 

microempreses del Baix 

Penedès demanen 

finançament a l’Àngel 

Inversor  

Vilanova posa en marxa el 

nou Servei d'Activitat 

Econòmica, destinat a 

agilitzar l’obertura de 

negocis a la ciutat  

Es crea la taula 

d'enoturisme de l'Alt 

Penedès  

OPINIÓ

LA MUDA La Murga  

MITOLOGIA 

MONARQUICA La Murga  

M’AGRADA La Murga  

L’ATAC DE PÀNIC Tribuna 

Oberta  

EL QUE FALTAVA La 

Murga  

PRISION BREAK La Murga  

Mati, no hauràs de 

marxar Entretoc  
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Noticies Relacionades
Proposta d'anar en tren a Tarragona sense 

transbordament  

La patronal UEP, a favor del corredor mediterrani  

Es presenta la proposta d’un tercer raïl en ample d e via 

europeu entre Tarragona i Castellbisbal  

Segur tindrà un nou pas soterrat a la via a finals d'any  

Enllestit a finals d'any el projecte tècnic per uni r el 

Vendrell i Tarragona en tren  

1 2 següent › últim »

Noticies de Vegueria Penedès
La Guia Peñín valora amb 90 o més punts 253 vins 

elaborats al Penedès  

La temporada castellera s’ha acabat amb 40 castells  de 

gamma extra assolits, per part de sis colles  

El Vendrell venç a la pista del Noia amb un contund ent 2-

8 

Comença la vaga amb un seguiment alt a la indústria  en 

els torns de nit i de matí a la vegueria  

Partit d'hoquei solidari entre la selecció catalana  i un 

equip integrat per jugadors de la vegueria Penedès  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … següent › últim »

Comparteix
Comparteix 0

Comparteix Comparteix Me gusta 1

 

Afegeix un comentari

El vostre nom: *

Anònim  

Correu electrònic: *

 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.

Pàgina inicial: 

 

Assumpte: 

 

Comentari: *

Desa  Previsualitza  

LA PELA ÉS LA PELA La 

Murga  

Mes

AGENDA 

DESTACATS

Comarcal Exposicions

22/11/2012 - 18:00
EL VENDRELL  
(Centre Cívic L'Estació) 

Aula d'Extensió Universitària per a 

la Gent Gran. CONFERÈNCIA 

"L...

22/11/2012 - 18:30
SANT PERE DE RIBES  
(Biblioteca Manuel de Pedrolo) 

CONFERÈNCIA col·loqui 

"Històries del cine clàssic", a...

22/11/2012 - 18:30
SANT SADURNÍ D'ANOIA  
(Casal d'Entitats) 

4a Quinzena Solidaria. Aula de 

CUINA de comerç just: mini 

croquetes de...

22/11/2012 - 19:00
EL VENDRELL  
(Museu Deu) 

CONFERÈNCIA-Concert 

coincidint amb Santa Cecília "Els 

beneficis de l...

22/11/2012 - 19:30
VILAFRANCA DEL PENEDÈS  
(Vinseum) 

TALLER de tast de vins "Cap a on 

ens porten els sentits?",...

22/11/2012 - 19:30
VILAFRANCA DEL PENEDÈS  
(Auditori Montserrat Junyent) 

CONCERT de Santa Cecília, a 

càrrec de l'alumnat de l'EMM M. 

Dolors...

22/11/2012 - 20:00
EL VENDRELL  
(EMM Pau Casals) 

Cicle Tardor Casals. 

CONFERÈNCIA "Castratti i 

contratenors", a...

22/11/2012 - 20:00
CALAFELL  
(Casal Jove) 

Setmana Europea de la Prevenció 

de Residus. TALLER de reparació 

de...

22/11/2012 - 20:00
VILAFRANCA DEL PENEDÈS  
(L'Escorxador) 

XERRADA "Horts ecològics. 

Tractaments de plagues en 

horticultura...

22/11/2012 - 20:15
VILAFRANCA DEL PENEDÈS  
(Cinema El Casal) 
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22/11/2012 - 20:30
LLORENÇ DEL PENEDÈS  
(El Centre) 

Cicle d'AUDIOVISUALS. Projecció 

de "AEM: Un Himalaia és...", a...

23/11/2012 - 09:00
VILANOVA I LA GELTRÚ  
(Auditori Municipal Eduard... 

CURS de Metalls de Vilanova i la 

Geltrú amb Spanish Brass Luur 

Metalls (fins...

23/11/2012 - 09:30
VILANOVA I LA GELTRÚ  
(Casa Olivella) 

Dia Internacional de la No-

violència contra les Dones. 

JORNADA formativa:...

23/11/2012 - 11:00
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ  

(FONT-RUBÍ) 

BIBLIOBUS El Castellot (fins les 

13.30 h).

23/11/2012 - 12:00
VILANOVA I LA GELTRÚ  
(Pl. de la Vila) 

Dia Internacional de la No-

violència contra les Dones. 

Lectura del MANIFEST...

Més

CONTACTE CRÈDITS
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