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Dilluns 19 de novembre, a les 18:30h, al camí de Tomoví, 30 del Vendrell:
LA COMISSIÓ DELS 150 ANYS DEL FERROCARRIL DE TARRAGONA A
MARTORELL (1865-2015) PRESENTA EL PROGRAMA DE TREBALL I ELS SEUS
OBJECTIUS
L’abril del 2015 commemorarem els 150 anys del pas del ferrocarril que des de
Tarragona el tren va avançar fins a unir Barcelona a la vella capital romana. Volem
promoure l’estudi i el coneixement de tot allò relacionat amb l’entrada en funcionament
d’aquest mitjà de transport que tanta incidència hauria de tenir i té en la realitat de la
nostra terra. Tot un grup d’entitats estem treballant en un conjunt d’activitats
destinades a promoure aquesta commemoració. No cal dir que ens adrecem a totes les
institucions, associacions, empreses i particulars i els convidem a afegir-se a la iniciativa
de fer d’aquests 150 anys una data de reconeixement de la realitat de la nostra terra.
Durant el contacte informatiu, la comissió comentarà els principals aspectes del
programa d’activitats i iniciatives previstes des d’ara fins el 2015.
La roda de premsa tindrà lloc el dilluns 19 de novembre, a les 18:30h de la
tarda a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, al camí de Tomoví, 30 del
Vendrell.
Les entitat que hi treballen, son: Institut d’Estudis Penedesencs, Centre d’Estudis
Sinibald de Mas de Torredembarra, Centre d’Estudis d’Altafulla, Amics del Ferrocarril del
Penedès, L’Arboç Acthiva’t, Port de Tarragona, Associació Cultural Ferroviària de
Tarragona i província, Arxiu Comarcal del Baix Penedès, Memòria Ferroviària de
Tarragona i altres que vulguin adherir-s’hi; a més comptant 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”.
El Vendrell, 13 de novembre de 2012
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