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Escrit per Sergi Anson    
dijous, 22 de novembre de 2012 13:53 
Es preparen de cara al 2015 actes per celebrar el 150è aniversari de l'arribada del tren a 
Vilafranca 

L'Institut d'Estudis Penedesencs està preparant tot un seguit d'activitats per recordar com 
es mereix el 150è aniversari de l'arribada del ferrocarril a les comarques penedesenques. 
La iniciativa neix d'alguna manera l'any 2006, quan va arribar el tren d'alta velocitat a 
Tarragona i coincidint amb el 125è aniversari dels primers trens entre Tarragona i 
Martorell; i a Vilafranca no es va fer cap tipus de recordatori. A partir d'aquí des de 
l'Institut d'Estudis Penedesencs es va decidir encarregar un llibre que recull el patrimoni 
ferroviari a les comarques penedesenques i que va veure la llum l'any 2007. Des de llavors 
una quinzena de persones estan treballant per preparar de cara al 19 d'abril de 2015 els 
actes de celebració del 150è aniversari de l'arribada de les vies del tren a Vilafranca. El 
coordinador de l'aniversari, Joan Montserrat, remarcava la importància de celebrar aquesta 
efemèride.

 

En la presentació dels actes d'aniversari s'ha destacat també la importància que aquest nou 
mitjà de transport va tenir en la societat de l'època, tant a nivell de la mobilitat de les 
persones com de les mercaderies.

Al voltant de l'aniversari del ferrocarril entre Tarragona i Martorell es faran conferències, 
projeccions de cinema amb el tren com a protagonista, publicacions de llibres, una 
exposició itinerant, un concurs fotogràfic i altres activitats que es poden consultar també 
en el web 150ftm.cat. Els organitzadors també demanen la col•laboració de totes aquelles 
persones que puguin tenir material antic al voltant del món de ferrocarril per ajudar-los a 
omplir de continguts aquestes diverses activitat.

» No hi ha comentaris 

No hi ha comentaris nous.

» Escriure comentari

Només els usuaris registrats poden enviar comentaris. Crea un compte

Nom d'usuari  Contrasenya  
Connexió  Heu oblidat la contrasenya? 
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