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El 2015 es commemoraran els 
150 anys del Tarragona-
Martorell
Per aquest motiu, diverses entitats del Camp de Tarragona i el Penedès han constituït 

una comissió per unir esforços

En la primera fotografia, imatge antiga de l’estació de Tarragona; en la segona, imatge actual de l’estació. Foto: MFCVG / 

JMM 

 

L’abril del 2015 es commemoraran els 150 anys del pas del ferrocarril per Tarragona, que unia 

Barcelona a la antiga capital romana. Per aquest motiu s’ha constituït la Comissió dels 150 

Anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell (1865-2015), formada per diverses entitats del 

Camp de Tarragona i el Penedès, que vol promoure l’estudi i el coneixement de tot allò 

relacionat amb l’entrada en funcionament d’aquest mitjà de transport que tanta incidència va 

tenir —i encara té— al nostre territori. La Comissió està treballant en l’organtizació d’un 

conjunt d’activitats destinades a promoure aquesta commemoració. 

  

El dimarts dia 27 de novembre, a les 18 hores, hi ha convocada a l’Associació Ferroviarària de 

Tarragona i Província una roda de premsa en què la Comissió presentaran els objectius i el 

programa d’activitats i iniciatives previstes des d’ara fins al 2015 a fi de commemorar aquesta 

efemèride. Les activitats que preveuen són, entre d’altres, la creació d’una web, fer 

conferències i presentar material audiovisual i pedagògic al centres escolars, presentacions de 

llibres i projeccions cinematogràfiques, etcètera. 

  

Les entitats que formen part de la Comissió dels 150 Anys del Ferrocarril de Tarragona a 

Martorell són 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; a més, la Comissió compta 

amb la col·laboració, el suport i l’assessorament del Museu del Ferrocarril de Catalunya de 

Vilanova i la Geltrú, gestionat per la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
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