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Les nostres noticies

La Comissió dels 150 anys del 
Ferrocarril de Tarragona a 
Martorell presentarà avui el 
programa de treball per 
celebrar aquesta efemèride 
l’any 2015 

26/11/2012 

Aquesta tarda a les sis, al Complex Educatiu Torrent de Llops, la 

Comissió dels 150 anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell 

presentarà el programa de treball i els seus objectius per celebrar 

aquesta efemèride l’any 2015. L’abril de 2015 es commemoraran 

els 150 anys que el ferrocarril uneix Tarragona amb Martorell i per 

això volen promoure l’estudi i el coneixement de tot allò relacionat 

amb l’entrada en funcionament d’aquest mitjà de transport. Joan 

Montserrat és un dels coordinadors de la Comissió dels 150 anys i 

explica d’on va sorgir la idea de fer aquesta celebració. 

Així es van posar en contacte amb tota una sèrie d’entitats que 

s’han anat sumant al projecte: 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 i els Amics del Ferrocarril de 

Martorell. Entre els actes previstos per aquesta celebració 

centenària hi ha activitats a les escoles, conferències, exposicions 

itinerants o projeccions cinematogràfiques amb el tren com a 

protagonista. L’acte principal serà la presentació d’un llibre sobre el 

150è aniversari. 

També volen fer unes jornades gastronòmiques amb menús 

típicament ferroviaris, editar un segell de curs legal i presentar un 

cd amb peces musicals composades especialment per a l’ocasió. 

El 19 d’abril de 2015 farien un viatge en tren commemoratiu

Tarragana-Martorell per celebrar l’efemèride. Recordem que 

aquesta tarda, a les 18h, la Comissió dels 150 anys del Ferrocarril 

de Tarragona a Martorell presentarà el programa d’actes al Complex

Educatiu Torrent de Llops. 
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