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Comunicacions i infraestructures:
història, evolució i actualitat
Riudoms, 8 d'octubre de 2022
Sala d'actes de la Casa de Cultura Antoni Gaudí
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Vista de l'església de Sant Jaume i la seva plaça a la
localitat de Riudoms. Autor: Pedro Miguel - Wikipedia
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Els camins, les carreteres, els accessos, les infraestructures formen part de la història
dels territoris ja que, en molts casos, són variables fonamentals per explicar les
dinàmiques, les relacions socials i econòmiques i de veïnatge i també la situació actual.
La seva planificació, la seva estructuració o el seu abandonament són determinants en el
desenvolupament territorial.
En aquesta trobada ens proposem donar visibilitat a recerques que s'hagin generat els
darrers anys sobre aquesta temàtica i propiciar un debat a l'entorn del moment actual.

Programa
Riudoms, 8 d’octubre de 2022

9.00 h. Rebuda de participants.
9.30 h. Inauguració de la trobada, a
càrrec de les autoritats.

Ponències
10.00 h. Els projectes de connexió
ferroviària entre Reus i Riudoms.
Carles Martí Martí, Centre d'Estudis
Riudomencs Arnau de Palomar.
10.40 h. Infraestructures de comunicació i
sistemes de mobilitat: incidència en
el desenvolupament del territori.
Josep M. Pinyol. Universitat Rovira i
Virgili.

11.20 h. Esmorzar

12.50 h. Debat i torn de preguntes.

Taula de presentacions

13.20 h. Presentació dels projectes de la
CCEPC i l'IRMU.

11.50 h. El transport terrestre de tracció
animal al Camp de Tarragona en la
primera meitat del segle XIX. Josep M.
Grau. Centre d'Estudis de la Conca de
Barberà.
12.10 h. Els torrencs i la construcció del
ferrocarril. Lluís Català Massot. Centre
d'Estudis Sinibald de Mas.
12.30 h. El camí de Reus a Lleida al seu pas
pel Priorat. Salvador Palomar. Carrutxa.

14.15 h. Dinar al Restaurant l'Amagatall de
Riudoms.
Després de dinar visita guiada
a la casa pairal d'Antoni Gaudí.

...
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Sala d'actes de la Casa de Cultura Antoni Gaudí
(accés des del CERAP). Avinguda de Pau Casals, 84

Inscripció
**Caldrà formalitzar la inscripció a la trobada i al dinar a Mercè Roca, a l'adreça
electrònica merce@irmu.org o al telèfon 977 40 17 57. En cas de quedar-vos a
dinar, caldrà que feu un ingrés de 25€ al compte ES98 2100 0610 5002 0008 5399

ORGANITZEN:

Centre d’Estudis Riudomencs
“Arnau de Palomar”

AMB EL SUPORT DE:

