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a línia de tre s és l'acti al R-4, laque passa pel Vendrell i per l'Arboç

L'apu t

Una realitat
ferroviaria no
gaire galdosa

11 llORENÇAVH16

La reali tat de la línia
ferroviària que ra fa
1SO anys al seu pa pel
Baix Penede no és gaire
gal dosa . ct ualment hi
ha una qu . a un àním
dels usu ari s del trens
del Vendr 11 perquè per
l'es tació de 1 capital de
la comarca només s'atura
un tr fi de rodalie cada
hor a, ca a que fa que el
servei presta t ,sense tenir
en comp te r tar ds i altres
incid ènci es sigui ins a - 
factori. De d 1Vendrell
'ha dem an at m olt es ve

gades que 'ampliï la fre
qüência de p dels tr
per a ni abans Renfe ni d
moment la Gen era lita t
de Catalunya han et cas
d'aqu ta r amació.

Tanrnatei , el e de
l'Arb no mill or. L' 
t t de l ' t ció, tan ad
de de fa an ys, és ca da
op mé precar i. A m '

per l'Arboç pas a ta mb
la n ' i d l'alt
v locit at qu . com é na
tural, no s 'hi atu ra. Con
v revit itzar la líni a de
rodalie al u pa p r la
ca rea. AI no f¡ ix
prou ervei.
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15DFTMI matge anti ga de l'estació de Sant Vicenç de Calders

La omissió organitzadora
dels aetes d l 'aniv rsari,lide
rada per l' Insti ut d'Estudis
Penedes ncs, inclou entitat
i collec ius diversos des d
Tarragona fins a artorel l,
De moment, des de l B ix
Penedès, s' ha n incorpora
al project e l'entitat l'Arboç .
Aethiva't i l'Arxi u Comarcal
del Baix Penedès .

De fet, la pres ntació del
project de ce] bracion s de
l'ani versari ferroviari, es va
fer 1pa at dill ns a l 'Arxiu
Comarcal del Baix Penedès
amb I participació de div r
sos parti cipants n la inicia
tiva .

La proposta d e I bra
cians e fa amb tanta
te lació p r poder treballar
amb mp en ls agosarats
obj ctius qu la e mi ió
organi zadora s'ha marc t i
també p r aconseguir la col-

Imatge de l'estació del Vendrell del 1920
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Poque vegade un anive r
sari s'ha prepara t am b tanta
an icipació . L'any 20 15, con
cretament el dia 15 d'abril,
es commemoraran e ls 150
anys de l'existència i funcio
nament d I ferrocarril entre
les localita de Tarragona i

artor 11.Aquesta celebra
ció inclou dos m uni cipis del
Baix Pen d ès. el Y, ndrell i
l'Arboç, per on actualment
transita la línia de rodalies
R-4,una línia manifestament
millorable. Cal recordar qu
la línia, que passa per dos
pobles, inclou res estacion
perquè també forma part
d'aquest recorr gut l'e t 
dód SantVicenç d Calders,
que ésun dels nusos ferrovi 
rism 's irnportants de l' stat
des de fa molts anys i per on
passava també la línia ntr

arragona i Martorell.


