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Una desena d’entitats s’uneixen per commemorar els 150 anys del 

ferrocarril de Tarragona a Martorell

Data: novembre 28, 2012  |  Comentari : 0  

 

Aquesta setmana s’ha presentat a Martorell el programa d’activitats previst des 

d’ara fins al 2015, data de la commemoració

‘abril del 2015 es commemoraran els 150 anys del pas del ferrocarril de Tarragona a Martorell, que va significar unir 

per via fèrria Barcelona amb les comarques tarragonines travessant el Penedès.

Per això, una desena d’entitats s’han unit per promoure l’estudi i el coneixement de tot allò relacionat amb l’entrada en 

funcionament d’aquest mitjà de transport i l’impacte que ha tingut en la realitat dels territoris que la línia travessa.

El programa d’actvitats presentat preveu la realització d’un audiovisual, la publicació d’un llibre i la creació d’una exposició 

itinerant entorn els 150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell. A més, també s’organitzarà un concurs fotogràfic, un 

cicle de conferències per tal de presentar el llibre i l’exposició i un cicle de projeccions cinematogràfiques amb el tren com 

a entorn i referència.

També es treballarà per preparar material pedagògic que es pugui utilitzar durant el curs escolar 2014-2015, una jornada 

gastronòmica on els restauradors locals ofereixin la seva versió de la típica “olla ferroviària”, la creació i estrena d’un 

conjunt de composicions musicals commemoratives i la confecció d’un segell de curs legal, un mata-segells 

commemoratiu i un sobre “1r. dia de circulació” amb el logotip dels “150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell”.

De cara al 19 d’abril de 2015, data commemorativa dels 150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell, la idea dels 

organitzadors és fer circular dos trens històrics, segons les possibilitats, o moderns: un tren amb sortida a Tarragona i 

arribada a Martorell, i un altre tren amb sortida a Martorell i arribada a Tarragona. Els dos trens es trobarien al Vendrell, 

on se celebraria un dinar de germanor.

“Adrecem aquesta proposta d’activitats als Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, 

entitats d’àmbit cultural, empreses del ram ferroviari, associacions i particulars als quals 

convidem a col·laborar per fer d’aquests 150 anys una data de reconeixement de la realitat 

de la nostra terra”, afirmen Joan Montserrat i Joan Solé, coordinadors de la iniciativa.
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‹  Anterior Següent ›

El concert de The 

Gurus d’aquest 

proper diumenge 

tanca el cicle Pop a 

Prop d’enguany

Last Minute 

Experience i Astrio 

actuen aquest cap de 

setmana al Baix 

Llobregat

Aquest cap de 

setmana arriba la 51a 

edició del Pessebre 

Vivent de Corbera de 

Llobregat

L’Esbart Vila 

d’Esplugues es 

prepara per actuar al 

Palau Sant Jordi 

aquest cap de setmana

Les entitats que estan treballant en el programa d’actes 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, la Memòria 

Ferroviària de Tarragona, els Amics de la Història del Vendrell i els Amics del Ferrocarril de Martorell. A més, compten 

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”.

En el web “150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell” (1865 – 2015) es pot trobar més informació sobre les 

activitats previstes i la història del ferrocarril. 
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Titulars #25N
#25N: El Baix Llobregat és l’única comarca on el PSC és el partit més votat, tot i que perd percentatge de vot 

#25N: Quasi 9 punts de participació més que l’any 2010 al Baix Llobregat 

#25N: Augment de més de 5 punts en la participació al Baix Llobregat 

#25N: Absoluta normalitat i cap incidència en l’inici de la jornada electoral 

#25N: “Ciutadans” tanca la campanya des del Baix Llobregat dient que el referèndum de Mas és un “cop d’estat com el de Tejero” 

#25N: Duran i Lleida visita Martorell i reclama al ministre Montoro que “no llençi la pedra i amagui la mà” 
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Abrera Begues Castelldefels Castellví de Rosanes Cervelló Collbató Corbera de Llobregat Cornellà de Llobregat El Papiol El Prat de Llobregat Esparreguera 

Esplugues de Llobregat Gavà La Palma de Cervelló Martorell Molins de Rei Olesa de Montserrat Pallejà Sant Andreu de la Barca Sant Boi de Llobregat 

Sant Climent de Llobregat Sant Esteve Sesrovires Sant Feliu de Llobregat Sant Joan Despí Sant Just Desvern Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Cervelló 

Torrelles de Llobregat Vallirana Viladecans 

Properes activitats al Baix Llobregat

dimecres 28, novembre 2012

17:00 - 19:30

5è aniversari Citilab: Tarda Sènior i nens
19:00 - 21:00

Setmana de la Ciència i les Noves Tecnologies de Castelldefels
dijous 29, novembre 2012

18:00 - 20:00

5è aniversari Citilab: Tarda Gestió Pública
divendres 30, novembre 2012

17:00 - 18:00

Cartonutti i les tres R, per Maxi Shows
17:00 - 20:00

Viu i fotografia el Delta del Llobregat
17:00 - 20:00

Viu i fotografia el Delta
17:00 - 21:00

5è aniversari Citilab: Tarda Crea i Participa
18:00 - 21:00

La mirada religiosa del cinema
21:00 - 22:30

Presentació de festardor.cat
21:30 - 00:00

Concert de Last Minute Experience i Astrio

Poblacions

Últimes notícies
El concert de The Gurus 

d’aquest proper 

diumenge tanca el cicle 

Pop a Prop d’enguany

novembre 28, 2012 

El Suprem ratifica la 

culpabilitat d’una 

empresa del Baix 

el Baix a fons
Gent sense casa i cases sense gent, el 

drama dels desnonaments (I) 

El nombre de persones aturades creix a 

la demarcació de Barcelona, assolint un 

nou sostre històric 

Més d’un 12% de les llars catalanes no 

arriben a final de mes 

Els sindicats volen que el 14-N sigui 

més que una aturada laboral i mobilitzi 

persones pensionistes i desocupades 

Notícies en 
imatges

Twitter
about 2 hours ago i said, Es ratifica la 

culpabilitat d’una empresa del 

#BaixLlobregat en un cas d’exposició a 

l’#amiant http://t.co/hVyRGWNk cc 

@CollectiuRonda

about 3 hours ago i said, #Pàdel solidari 

a #MolinsdeRei per la lluita contra el 

càncer infantil http://t.co/xYErLRtG 

#BaixLlobregat #solidaritat
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Llobregat en un cas d’exposició a 

l’amiant

novembre 28, 2012 

El Centre d’Empreses de 

Cornellà dóna suport a 

l’emprenedoria amb 

formació i motivació

novembre 28, 2012 

Pàdel solidari a Molins de 

Rei per la lluita contra el 

càncer infantil

novembre 28, 2012 

Els efectes de la pujada de l’IVA al 

sector cultural semblen complir els 

pitjors pronòstics 

about 3 hours ago i said, El 

#BaixLlobregat fomentarà la viabilitat 

econòmica del #ParcAgrari per evitar 

propostes com #Eurovegas 

http://t.co/wRvrFqLa
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