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En marxa un projecte de museu social, segur i saludable de servei públic

El Museu del Ferrocarril de Cataluña celebra la seva reobertura el 20
de juny amb quatre Jornades de Portes Obertes
En una iniciativa de tots els Museus de Vilanova, els dos últims caps de setmana
de juny es farà l’obertura especial de 10 a 14 h.

La data del 20 de juny és la triada per a la celebració de la primera de les quatre Jornades
de Portes Obertes del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, una iniciativa conjunta
dels Museus de Vilanova. L'amplitud de les instal·lacions ferroviàries del llegendari dipòsit
de locomotores de vapor, situades en gran part a l'aire lliure, a més de totes les mesures
higièniques, de seguretat i la nova senyalització, faciliten una acollida saludable. Una de les
novetats és la possibilitat de realitzar un viatge audioguiat per l'interior del Museu que podrà
descarregar-se en el propi “Smartphone” de cada visitant.

El Museu és un singular centre històric dedicat als viatges i a la cultura del
ferrocarril on es vol contribuir a generar moments únics de benestar. Hi ha
evidències científiques que confirmen que la visita als museus té efectes
terapèutics en la salut de les persones. El director de l'OMS per a Europa,
Piroska Ostler, el passat mes de febrer, en la presentació d'un informe sobre els
efectes positius de l'art i la cultura a les persones, ha afirmat que després de
l'anàlisi de 900 publicacions científiques sobre aquest tema, han quedat
acreditats els beneficis físics, anímics i mentals que fomenta la visita als
museus. El Museu del Ferrocarril de Catalunya posa els seus 17.000 m2
d'instal·lacions històriques al servei d'aquesta funció curativa, així com nous
recursos digitals per gaudir de les seves col·leccions, itineraris i relats.

Accés gratuït per al sector sanitari i cossos de seguretat
Per facilitar l'accés a aquest patrimoni de records materials que custodia el
Museu, s'ha previst oferir durant tot el 2020 l'entrada gratuïta a les dones i els
homes del sector sanitari i dels cossos de seguretat, per tal de convidar a
aquests col·lectius a gaudir dels beneficis balsàmics dels seus espais, al temps
que també vol ser una forma d'expressar la gratitud del sector ferroviari per la
seva gran aportació social en aquests mesos.
Com A partir del dia 1 de juliol i durant tot l'estiu el Museu obrirà les seves portes
en horari de dimarts a diumenge de 11.00 a 14.30 i també les tardes dels
dissabtes i, durant tot el mes d'agost, de 17.00 a 20.00. Per al període que
comença en la fase 3, s'han programat noves activitats adaptades a les
condicions que planteja aquesta situació. De manera temporal quedaran fora
dels circuits públics els àmbits que no permetin complir les mesures sanitàries.
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Projecte de Museu Social
El Museu del Ferrocarril de Catalunya va iniciar l'any passat una línia estratègica
per aprofundir en la seva vessant més social, en col·laboració amb diferents
entitats públiques i privades de l'àmbit de la inclusió en paral·lel al procés de
transformació de les instal·lacions patrimonials i dels seus continguts. Una
iniciativa en què també s'ha seguit avançant durant el temps de tancament al
públic a través de l'oferta digital i que, en aquesta recuperació progressiva de
l'activitat presencial, es continuarà desenvolupant per contribuir a pal·liar els
efectes físics i psicològics de la situació viscuda al 2020.
Vilanova i la Geltrú, juny de 2020

