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TARRAGONA

Felip Puig 
donarà 
explicacions 
al Parlament 
sobre el 14-N
El conseller parlarà de 
l’actuació dels Mossos 
aquest dilluns. P3

CAMP DE TARRAGONA

Detenen tres 
individus 
per robar 
i extorquir 
prostitutes
El fiscal demana penes 
de fins a 32 anys de 
presó. P12

Un excap de la policia local 
de Reus, imputat a la xarxa 
de corrupció de Sabadell
CATALUNYA Josep Miquel Duran és un dels acusats que hauria exigit 
120.000 euros a empreses per tenir avantatge en adjudicacions. P13

TARRAGONA

La comissió 
gestora de 
la Fundació 
CatalunyaCaixa 
està operativa
Ara toca aprovar els nous 
estatuts i designar un 
patronat. P2

ESPORTS

El Nàstic 
buscarà venjar 
la Pobla en el 
duel contra el 
Constància
Els illencs van passar una 
ronda de ‘play-off’ sense 
jugar-hi la tornada. P14

TARRAGONA
Gairebé un de cada dos 
tarragonins sap que el 
2017 hi haurà uns Jocs 
Mediterranis. P4

La DOP Oli de Siurana 
preveu que la collita 
d’olives pugui superar la 
del 2011. P6

REUS
El pacte de Govern a la 
ciutat, qüestionat per la 
petició de Junqueras de 
trencar qualsevol pacte 
entre CiU i PP. P8

Tres associacions de 
veïns, de la mà contra el 
vandalisme. P9

CAMP DE 
TARRAGONA
Avui es presenta 
el projecte del que 
finalment s’anomenarà 
BCN World. P11

ESPORTS
Sangrà, satisfet per 
haver debutat. P15

AVUI

Commemoren el segle i mig de vida de la 
línia ferroviària Tarragona-Martorell
TRANSPORT FERROVIARI S’han preparat un centenar d’actes que tindran 
lloc des d’ara mateix fins el 2015, quan es compliran els 150 anys. P5

L’Associació del Ferrocarril compta amb diverses relíquies que els interessats podran observar durant les activitats proposades.

CRISTINA AGUILAR
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Esther Valcárcel
«Va donar vida a l’interior de 
Catalunya i va permetre la unió 
ferroviària entre Tarragona i Bar-
celona». Així va descriure ahir la 
línia de ferrocarril entre Tarra-
gona i Martorell el president de 
l’Associació Cultural Ferroviària 
de Tarragona i província, Anto-
nio Leoz. 

Aquesta línia, que cada any 
transporta milers de viatgers 
i mercaderies per l’interior de 
Catalunya, complirà 150 anys el 
pròxim 2015. Els membres de 
l’Associació, però, no han pogut 
esperar per celebrar aquesta data 
i ja han organitzat més d’un cen-
tenar d’actes que tindran lloc a 
partir d’ara i fins a finals del 2015 
per commemorar-la. 

Una de les principals iniciati-
ves serà l’edició d’un llibre que 
explicarà, entre altres qüestions, 
la història de la línia i de totes les 
seves estacions, l’activitat huma-
na, els aspectes econòmics i les 

seves característiques tècniques. 
A banda, durant el curs esco-

lar 2014-2015 es faran nombro-
ses activitats escolars com ara la 
projecció d’un audiovisual sobre 
el passat, el present i el futur 
d’aquesta línia de ferrocarril i 

petites conferències i col·loquis 
amb els estudiants. 

També es durant a terme di-
verses exposicions amb material 
gràfic i ferroviari, projeccions de 
documentals i fitxes didàctiques 
adreçades a escolar. 

TRANSPORTS

Prop d’un centenar d’actes 
pels  150 anys de la línia 
entre Tarragona i Martorell
La via de ferrocarril que va unir les dues ciutats es va estrenar el 1865
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L’Associació del Ferrocarril conserva desenes de relíquies. 

Els serveis i la salut, 
protagonistes de la
 jornada d’avui 
dirigida a  la gent gran 

Serveis per a la Gent Gran és 
el títol de la taula rodona que 
es farà a dos quarts de deu 
d’aquest matí en el marc de les 
jornades «l’Experiència, clau 
de l’envelliment actiu» que 
organitza el Consell Municipal 
de la Gent Gran. Aquesta taula 
rodona, que tindrà lloc a l’Ins-
titut municipal d’Educació 
de Tarragona estarà formada, 
entre altres personalitats, per 
la responsable de l’Àrea Bàsica 
de Serveis Socials, Montserrat 
Combalia, i la coordinadora 
dels Projectes de Gent Gran i 
Atenció a la Dependència de 
Creu Roja, Myriam Giménez.
Els actes continuaran a par-
tir de les dotze del matí amb 
una altra taula rodona titulada 
Fer-se gran i sentir-se bé. Les 
jornades, iniciades ahir, tenen 
l’objectiu de debatre sobre 
aquells temes que més afecten 
a l’envelliment actiu  i s’adre-
cen tant a tècnics especialistes 
com a usuaris de tots serveis 
destinats a la gent gran. Les 
activitats finalitzaran aquest 
migdia, a dos quarts de dues, 
amb una cloenda que comp-
tarà amb la presència de la re-
gidora de Serveis a la Persona, 
Victòria Pelegrín.  Redacció
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