AGENDA D’ACTIVITATS
OCTUBRE – NOVEMBRE - DESEMBRE
2017
HORARI:
OCTUBRE: De dimarts a diumenge de 10.30 a 14.30 hores i els dissabtes també a la
tarda de 16:00 a 19:30 h.

NOVEMBRE i DESEMBRE: De dimarts a diumenge de 10.30 a 14.30 hores i els
dissabtes també a la tarda de 16:00 a 18:30 h.

TANCAMENT EXCEPCIONALMENT PER OBRES DE REMODELACIÓ i
MILLORA:
Del 18 de desembre de 2017 al 31 de gener de 2018. L’àrea d’infraestructures ferroviàries es troba
fora del circuit de visites per les obres del Museu.

 AGENDA MENSUAL
o Activitats d’Octubre
 Dies 12, 13 i 14 d’octubre, amb motiu del Pont del Pilar, el Museu estarà obert matí
i tarda. De 10.30 a 14.30 hores i de 16 a 19.30 hores.
 Divendres dia 20 d’octubre, a les 16 hores. Inauguració de la 8ena. Edició del
Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica. Conferència inaugural Renfe,
Nuevos modelos de comercialización en el siglo XXI, a càrrec de Francisco
Cañamero Palacios, Director Comercial de Renfe-Viajeros.
 Activitats amb motiu del 169è Aniversari del primer Barcelona-Mataró (1848)
 Dissabte 28 d’octubre, Jornada de Portes Obertes
 A les 18.00 h, visita especial a càrrec de la Directora del
Museu per donar a conèixer la remodelació prevista pels pròxims
mesos.
 A les 19.30 h, a la Nau del Pont Grua.
Concert del grup vocal a capella “The Singirls” (@thesingirls)
 Diumenge 29 d’octubre
 A les 11.30 h, a la Sala Audiovisual.
Presentació de la nova edició del pòster “Catalunya sobre rails”,
que ofereix la imatge del conjunt de trens del país, a càrrec del
president de l’associació de Promoció dels Transport Públic
(PTP), Sr. Ricard Riol.
 De 12 a 14.00 h, “vapor en viu”, amb l’encesa especial de la
locomotora de vapor “Mataró”, única rèplica existent del primer
tren que va circular a la península.

o Activitats de novembre
 Dia 9 de novembre, a les 18.30 h – primera sessió de tardor del Forum Interrail que

es realitza conjuntament entre el Museu del Ferrocarril de Catalunya i l’UPC de
Vilanova i la Geltrú. La conferència versarà sobre l’arquitectura i el disseny en el món
de les estacions, com a espais al servei dels clients, a càrrec de Juan Pérez Ayrault,
arquitecte i cap de marca de l’Àrea de Responsabilitat Corporativa d’Adif.
 Diumenge 12 de novembre, Jornada de Portes Obertes en l’horari d’apertura del
Museu (de 10.30 a 14.30 h), amb motiu de la Fira de Novembre de Vilanova i la
Setmana de la Ciència.
 Dissabte 25 de novembre, a les 12h a la Sala Audiovisual del Museu. XVIIena
edició dels premis “Camins de Ferro a Vilanova”, festa anual del Museu i
lliurament de guardons a la col·laboració 2017. Categories individual i d’empresa.

o Activitats de desembre
 Dies 6, 7 i 8 de desembre, horari especial de matí i tarda, amb motiu dels dies
de festa del pont de la Constitució. El Museu estarà obert de 10.30 a 14.30h i de
16 a 18.30 h.
 Dies de tancament per obres de remodelació i millora, des del 18 de desembre de
2017 fins el 31 de gener de 2018, ambdós inclosos.

De tot això i més us anirem informant a través de les nostres xarxes.

El Museu té perfil a totes aquestes xarxes.
Comparteix les teves fotos del Museu i etiqueta’ns
o utilitza el hashtag #MuseudelFerrocarrildeCatalunya

Programa educatiu, Caps de Setmana,
Públic general i famílies
2017
Museu del Ferrocarril de Catalunya
Plaça Eduard Maristany, s/n
Tel. 93 815 84 91
www.museudelferrocarril.org

ACTIVITATS GRATUÏTES,
Aquestes activitats, incloses amb el preu de l’entrada, són gratuïtes per tots els
visitants que es trobin al Museu i que hagin accedit amb qualsevol de les tarifes
vigents.
Estan pensades per gaudir d'una experiència en família o petit grup, alhora que
s’aprenen curiositats sobre el món dels trens.

 CAPS DE SETMANES
VISITES COMENTADES DELS DISSABTES:
. Matins: Visites comentades tots els dissabtes a les 12.30 hores.
. Tardes: Com eren els primers trens que arribaren a Vilanova? Coneix-los a les 17.30 h.
DIUMENGES DE TREN AL MUSEU!!
1r Diumenge: Vapor en Viu: encesa de la locomotora Mataró. Des de les 11.30 h. a les
13:30 h.
2n Diumenge: Visites guiades a un cotxe saló de luxe ZZ324 de 1928. Des de les 11.30
h. a les 13:30 h.
3r Diumenge (i també el 4t en els mesos que tenen 5 diumenges): ConteTREN, a les
12 h.
Darrer Diumenge: Visites al cotxe de Viatgers HARLAN de 1881. Des de les 11.30 h. a
les 13:30 h.

 ESPAIS PER GAUDIR EN FAMÍLIA
A l’interior
• Espai PequeTREN
• Espai Famílies
A l’exterior
• Parc Vall de Núria i zona de pícnic.

 EXPOSICIÓNS PERMANENTS
• Sala Audiovisual: documental “Camins de Ferro, Ahir i Avui del Ferrocarril a
Espanya”.
• Col·lecció de vehicles ferroviaris a la Rotonda del Museu.
• Exposició “Ferroviaris”, a la Rotonda del Museu.
• Espai Gumà: Exposició permanent “L’obstinació d’avançar”.
• Espai Talgo: Exposició permanent de la història dels trens Talgo.
• Espai Mercaderies. En el nou Espai del Museu dedicat a les mercaderies es pot
conèixer una mica més d’aquest transport per ferrocarril. Dins d’un vagó de tipus J, es
projecten documentals del paper que han tingut aquets tràfics a la historia
contemporània

 ACTIVITATS AUTOGUIADES
Si les demanen a recepció amb la paraula o paraules clau que el Museu facilitarà a
través del perfil de facebook, un dels nens del grup gaudirà d’entrada gratuïta.


Els 10 elements imprescindibles per a la visita del Museu (es lliura a la recepció del
Museu amb l’entrada o es poden descarregar abans de venir des del nostre web).
Aquesta proposta no és només una activitat és una recomanació de recorregut pel
Museu, per tal que cap visitant deixi de veure aquells espais, vehicles i peces claus que
faran arrodonir la visita i conèixer millor el Museu i el que sabien sobre el ferrocarril i la
seva història al nostre país.



La Santa Fe, una catalana Potent
Saps com es diuen tots els elements que permetien funcionar a aquesta màquina.
Demana’ns aquesta visita!. L’activitat està adreçada a grups petits i/o famílies que
vulguin descobrir algunes històries, anècdotes i altres informacions interessants
relacionades amb el ferrocarril i els continguts patrimonials del Museu. En aquest cas,
podran conèixer una de les locomotores de vapor més conegudes i potents de les que
van ser fabricades al nostre país. Com era, com es conduïa i que signifiquen les xifres
que totes aquestes màquines porten escrites al davant.



El Ferrocarril i l’Art. Josep Maria Subirachs al Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Una endevinalla per a descobrir la paraula oculta al fris escultòric que va crear aquest
artista per a l’estació de Sants.



La Gimcana del Tren.
Un recorregut de pistes amb el que es pot descobrir el per què del nom d’un dels nostres
trens. Aquesta activitat està adreçada a grups petits i/o famílies que vulguin descobrir
algunes històries, anècdotes i altres informacions interessants relacionades amb el
ferrocarril. En aquest cas, d’un tren i una empresa puntera en la industria ferroviària des
de mitjans del segle XX i reconeguda internacionalment en l’actualitat.



Retallable Rotonda.
Un joc amb el que podreu conèixer, retallar i muntar un dipòsit de locomotores de vapor
com el que era on actualment està ubicat el Museu. Aquesta activitat està adreçada a
grups petits i/o famílies que vulguin descobrir algunes històries, anècdotes i altres
informacions interessants relacionades amb els continguts patrimonials del Museu i els
seus edificis.



Viatgers del Futur, un viatge cívic al Museu.
L’activitat està pensada per a que els petits la facin acompanyats d’algun adult i
descobreixin com apropar-se a aquest mitjà de transport, el tren, amb una maqueta d’un
tren de Rodalies per construir.



Viatgers del futur, del Museu a l’Alta Velocitat Internacional.
Els més petits podran descobrir com apropar-se als trens més moderns i a les
destinacions internacionals a les que podem arribar des de “casa nostra” per ferrocarril i
a la vegada construir una maqueta d’un tren d’alta velocitat espanyol i un altre de
l’Euroduplex francès.


El Tren Pixelat: Aquesta activitat és una proposta lliure per a públic familiar i també de
forma dirigida per a centres escolars. A través de diferents peces de diverses formes,
mides i colors, els nens poden posar a prova la seva imaginació i crear el seu propi
tren. Demaneu les peces a la recepció del Museu!

ACTIVITATS AMB RESERVA PRÈVIA i TARIFES ESPECIALS
VISITES GUIADES
Si sou un grup de deu persones o més, per menys del que val una entrada general,
podeu visitar el Museu acompanyats per un dels nostres monitors i conèixer la
col·lecció i tots els espais de primera mà, inclosos els que habitualment estan tancats
al públic. Us oferim la visita “El dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova
esdevingut en Museu.
Preu 5€ per persona. Per a reserves contacteu amb el Museu (93 815 84 91 –
reservesmuseu@ffe.es)
FERROCARRIL i CAIAC
Entre els mesos de març i novembre, el Museu ofereix una activitat per a tots aquells
que vulguin viure una gran experiència. En aquest cas hem unit la nostra valuosa
col·lecció de vehicles i espais amb les activitats que ofereix l'empresa Roc Roi.
Preu del pack (Museu del Ferrocarril i pràctica de caiac), 16€ per persona.
Es necessita reserva prèvia, com a mínim 2 dies abans. (93 815 84 91 –
educacio@museudelferrocarril.org).
FESTES D’ANIVERSARI
Els més petits de la casa poden celebrar el seu aniversari a les nostres instal·lacions,
amb una visita pel Museu i després un àpat amb coca en forma de tren i galetes
personalitzades per regalar als teus invitats.
Per a reserves contacteu amb el Museu (93 815 84 91 – reservesmuseu@ffe.es )
ESMORZARS AL TREN!
Activitat que es realitza a partir de 5 persones per tal de reviure les emocions i
sensacions del viatge en tren en diferents moments de la història; sobre tot en aquells
en els que el viatge era molt més que un desplaçament. Un cop finalitzada la visita
comentada especial als vehicles que van ser escenari d’aquestes experiències, es
podrà gaudir d’un esmorzar a l’Espai Famílies o al cotxe de Tercera Classe del
Museu.
Es necessita reserva prèvia, com a mínim 2 dies abans. (93 815 84 91 –
reservesmuseu@ffe.es ).
DEMANA’NS LA TEVA VISITA
Si sou un col·lectiu i teniu una idea especial per visitar les nostres instal·lacions,
contacteu amb nosaltres i veurem de fer una visita a la vostra mida.
educació@museudelferrocarril.org
LLOGUERS D’ESPAIS
Si esteu interessats en utilitzar els nostres espais per a les vostres celebracions o
altres activitats, demana’ns informació sobre lloguers, disponibilitat d’horaris,
visualització de l’espai o qualsevol consulta al respecte.
Adreceu-vos a museu@museudelferrocarril.org ,Tel 93.815 91 19–93.815 96 19

