AGENDA D’ACTIVITATS
OCTUBREOCTUBRE-NOVEMBRENOVEMBRE-DESEMBRE
2019
Caps de Setmana
Activitats gratuïtes
Activitats familiars
Espais per gaudir

NOUS HORARIS
HORARIS D’APERTURA:
D’APERTURA:
De dimarts a diumenge de 10.00 a 14.30 hores i els dissabtes
també a la tarda de 16:00 a 19:30 h.
A partir del dia 1 de novembre l’horari dels dissabtes per la tarda
és de 16:00 a 18:30 h.
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NOU CICLE D’EXPOSICIÓNS TEMPORALS A NOUS ESPAIS!
- “FGC 1979-2019, 40 anys d’història i Innovació”. Amb motiu dels 40 anys de
FGC, des del 22 d’octubre i fins al 12 de gener del 2020, es presenta aquesta
mostra a la nova construcció del Museu: la Nau Panoràmica. Una gran exposició
que estrena un nou espai des d’on es pot veure el conjunt de vehicles històrics. Al
web del Museu i a l’especial www.fgc40.cat es pot consultar informació d’aquesta
efemèride i de l’exposició.
Dimarts 22 d’octubre. Inauguració a les 11:00 h. Amb l’assistència del president de
FGC i, Ricard Font, i del director gerent de la FFE, José Carlos Domínguez Curiel.

- TRENviaARTE. Conjunt de set escultures de l’artista Miguel Ángel Sánchez del
10 d’octubre al 19 de desembre. A l’espai de recepció del Museu.
Les obres mostren les possibilitats de l’anomenat “ready‐made”, “objet trouvé” o
art trobat que descobreix el poder de la transformació i la metamorfosi.
L’assemblatge d’elements utilitzats en la indústria ferroviària, com a estratègia del
procés creatiu.
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OCTUBRE
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI: els dies 11, 12 i 13 d’octubre, activitats
especials per a la divulgació del patrimoni europeu.
Divendres 11 d’octubre. Jornada de portes obertes
- Visites al cotxe americà HARLAN (1881). Des de les 11.00 a les 12.30h. Un
vehicle únic i molt innovador per finals del XIX que es va portar dels EUA per al
servei de viatgers de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls. Rehabilitat per
l’Associació de voluntaris del Museu (SiC).
- Visites especials a la Gran Nau (1881). Des de les 12.30 a les 14.00h.
Construïda en els orígens de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, ha estat
rehabilitada amb els fons de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment. És un espai
en procés de intervenció museogràfica, en la que actualment s’ha ubicat una
composició del Talgo II (restaurada aquest estiu), primer tren Talgo que va
circular al nostre país.
Dissabte 12 d’octubre (activitats incloses en el preu de l’entrada):
- Visites especials a la Gran Nau (1881). Des de les 12.30 a les 14.00h. Construïda
en els orígens de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, ha estat rehabilitada amb
els fons de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment. És un espai en procés
d’intervenció museogràfica, en la que actualment s’ha ubicat una composició
del Talgo II (restaurada aquest passat estiu), primer tren Talgo que va circular al
nostre país.
- Visites al cotxe americà HARLAN (1881). Des de les 16.30 a les 18.00h. Un
vehicle únic i molt innovador que es va portar dels EUA per a el servei de viatgers
de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, rehabilitat per l’Associació de voluntaris
del Museu (SiC).
Diumenge 13 d’octubre(activitats incloses en el preu de l’entrada):
- Visites al cotxe americà HARLAN (1881). Des de les 11.00 a les 12.30h Un
vehicle únic i molt innovador que es va portar dels EUA per al servei de viatgers
de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, rehabilitat per l’Associació de voluntaris
del Museu (SiC).
- Visites especials a la Gran Nau (1881. Des de les 12.30 a les 14.00h. Construïda
en els orígens de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, ha estat rehabilitada amb
els fons de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment. És un espai en procés de
intervenció museogràfica, en el que actualment s’ha ubicat una composició del
Talgo II (restaurada aquest estiu), primer tren Talgo que va circular al nostre país.
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JORNADES COMMEMORATIVES DE L’ANIVERSARI DEL TREN, 2019!
El 28 d’octubre de 1848 va circular entre Barcelona i Mataró el primer tren espanyol
a la península. Enguany fa 171 anys d’aquesta efemèride, que el Museu sempre vol
compartir amb tothom. El Museu celebrà la commemoració amb diferents activitats
els dies 26, 27 i 28 d’octubre i també participarà en la Fira MATARÓ TREN el cap de
setmana del 26 i 27.
Dissabte dia 26
- Emprenedors del segle XIX: FRANCESC GUMÀ I VÍCTOR BALAGUER.
A partir de les 11.30 h Visita Combinada al Museu del Ferrocarril de Catalunya i a
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, per a descobrir la transformació que va viure
Vilanova i la Geltrú a finals del segle XIX de la mà de Francesc Gumà i Ferran,
“indiano” promotor de l'arribada del ferrocarril, i de Víctor Balaguer, escriptor i
polític impulsor de la creació de la Biblioteca Museu. La visita entrellaça les
histories dels dos personatges en la modernització de la Vilanova contemporània: el
significat i influència de l'arribada del tren a la ciutat, la creació de la primera
biblioteca i museu de Catalunya o la configuració de les col·leccions d'art i etnografia
en temps de Balaguer. Al finalitzar es farà un petit vermut als jardins del Museu Víctor
Balaguer. Places limitades: 25 persones. 8€/persona. Cal reserva prèvia al 669 288 220
(Olga) o bé enviant un correu electrònic a info@arccultural.cat.
- El ConteTREN del Museu. De les 12.30 a les 13.00h. Expliquem de manera interactiva
un dels tres contes de la Col·lecció del Museu: “Víctor i els trens del Museu”, “Víctor i l’
Ou que es mou” o “Víctor i la petita Teresita”. Un nen a qui els trens li narren les seves
històries. A ell li agrada compartir-les per tal que els més petits puguin conèixer la
vida de “La Casa dels Trens”. No us perdeu cap dels tres!
- Visita al cotxe americà HARLAN (1881). Des de les 16.30 a les 18.00h. Un vehicle
únic i molt innovador que es va portar dels EUA per al servei de viatgers de la línia de
Barcelona a Vilanova i Valls. Rehabilitat durant 8 anys per l’Associació de voluntaris
del Museu
Diumenge 27 d’octubre (preu únic superreduït de 3€)
- Vapor en viu. Des de les 11.30 a les 13.30h. Encesa de la locomotora de vapor
“Mataró” i la possibilitat d’accedir a la cabina amb el maquinista i el fogoner. És la
única rèplica que existeix de les primeres màquines que van fer el recorregut entre
Barcelona i Mataró el 1848.
- L’Ou ja es mou. Des de les 11.30 a les 13.30h. Un petit tren, una Dresina de vies i
obres, permet als visitants experimentar la màgia del viatge per la via de contorn del
Museu, des del Baixador del Pont de Pineda fins al del Pont de Senyals, situats al
Passeig Entrevies. Aquest històric vehicle, al qual la seva forma li ha valgut el
sobrenom d’"Ou", va ser fabricat artesanalment el 1940 pels treballadors del
ferrocarril i és també protagonista d'un dels contes de la col·lecció del Museu.
- Visites especials a la Gran Nau (1881). Des de les 12.00 a les 14.00h.Construïda en els
orígens de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, ha estat rehabilitada amb els fons
de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment. És un espai en procés d’intervenció
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museogràfica, en el que actualment s’ha ubicat una composició del Talgo II
(restaurada aquest estiu), primer tren Talgo que va circular al nostre país.
Dilluns 28 d’octubre. Jornada de Portes Obertes.
- Obertura especial per ser el Dia de l’Aniversari del Tren.
- Visites especials a la Gran Nau (1881). Des de les 12.00 a les 14h. Construïda en els
orígens de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, ha estat rehabilitada amb els fons
de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment. És un espai en procés de intervenció
museogràfica, en la que actualment s’ha ubicat una composició del Talgo II
(restaurada aquest estiu), primer tren Talgo que va circular al nostre país.

NOVEMBRE
 Pont de Tots Sants, horari ampliat. El dia 1 de novembre obrim matí i tarda des
de les 10 a les 14:30 i de les 16 a les 18.30. Les activitats pel divendres festiu són
les mateixes que les dels dissabtes. Durant el cap de setmana es mantenen les
programades que es poden consultar a l’agenda de dissabtes i diumenges.
 Diumenge 10 de novembre, jornada de Portes Obertes. Des de les 10 a les
14.30h. (Fira de Novembre a Vilanova i Setmana de la Ciència). Les activitats
programades són les dels dissabtes i diumenges que es poden consultar a
l’agenda dels caps de setmana.
 De l’11 al 15 de novembre, SETMANA DE LA CIENCIA en col·laboració amb el
CRP del Garraf i l’UPC de Vilanova i la Geltrú. Amb la participació dels centres
d’Educació Secundaria de la Comarca del Garraf. Enguany, després de les
xerrades de ciència, el Museu proposa la visita a la Gran Nau amb el Talgo II
recentment rehabilitats, com a futur espai que es dedicarà a mostrar el paper del
ferrocarril en la innovació del món contemporani.
 Dijous, 21 de novembre, Fòrum Interail amb col·laboració de l’UPC. A les
18:30h. Xerrada: “Orígens de les Rodalies a Barcelona i implicacions a la xarxa
actual”, a càrrec de Luís Ubalde, Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Dissabte, 23 de novembre, Emprenedors del segle XIX: FRANCESC GUMÀ I
VÍCTOR BALAGUER, a partir de les 11.30h. Visita Combinada al Museu del
Ferrocarril de Catalunya i a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Per a
descobrir la transformació que va viure Vilanova i la Geltrú a finals del segle
XIX de la mà de Francesc Gumà i Ferran, “indiano” promotor de l'arribada del
ferrocarril, i de Víctor Balaguer, escriptor i polític impulsor de la creació de la
Biblioteca Museu. La visita entrellaça les histories dels dos personatges en la
modernització de la Vilanova contemporània: el significat i influència de l'arribada
del tren a la ciutat, la creació de la primera biblioteca i museu de Catalunya o la
configuració de les col·leccions d'art i etnografia en temps de Balaguer. Al
finalitzar es farà un petit vermut al jardins del Museu Víctor Balaguer. Places
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limitades: 25 persones. 8€/persona. Cal reserva prèvia al 669 288 220 (Olga) o bé
enviant un correu electrònic a info@arccultural.cat.

DESEMBRE
 Pont de la Immaculada, horari ampliat. El dia 6 de desembre obrim matí i tarda
des de les 10 a les 14,30 i de les 16 a les 18.30. Les activitats pel divendres festiu
són les mateixes que les dels dissabtes. Durant el cap de setmana es mantenen
les programades que es poden consultar a l’agenda de dissabtes i diumenges.
 Dissabte dia 14 de desembre, Acte de lliurament de premis a la col·laboració
amb el Museu, XIX Edició Camins de Ferro a Vilanova. A les 12.00h. Celebració
dels premis anuals del Museu “Camins de Ferro a Vilanova”. Són els premis a la
col·laboració d’organitzacions i persones que el Museu atorga anualment en un
acte que és una oportunitat de fer balanç de l’any, d’exposar els projectes de futur
i per reconèixer públicament el suport i l’ajuda rebuda, en especial la dels
membres de l’Associació de voluntaris del Museu.
 Dissabte dia 14 de desembre, des de les 12 a les 24h Fes-T’hi 2019!. Festival de

la Cervesa artesana. http://festivaldhivern.blogspot.com/
 Tancament per Nadal. Des del 23 al 26, i el 30 i 31 de desembre, el Museu
romandrà tancat.
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CAPS DE SETMANA - ACTIVITATS GRATUÏTES
Incloses al preu de l’entrada. Gratuïtes per a tots els visitants que hagin accedit amb
qualsevol de les tarifes vigents. Per gaudir d'una experiència en família o petit grup.

 DISSABTES
MATINS, De les 12.30 a les 13.00h. (excepte el dia 14 de desembre)
El ConteTREN del Museu. Expliquem de manera interactiva un dels tres contes
de la Col·lecció del Museu: “Víctor i els trens del Museu”, “Víctor i l’ Ou que es mou”
o “Víctor i la petita Teresita”. Un nen a qui els trens li narren les seves històries. A
ell li agrada compartir-les per tal que els més petits puguin gaudir de les històries
de “La Casa dels Trens”. No us perdeu cap dels tres!
TARDES, a les 17h. (excepte el dia 14 de desembre)
Els Tastets del Museu. Visites guiades a diversos àmbits del Museu. Voleu
conèixer la raó de l’ample de via al nostre país i quants més s’utilitzen? L’epopeia
de l’arribada del ferrocarril a Vilanova? Què signifiquen els números que veiem al
davant d’una locomotora de vapor? L’evolució dels viatges en tren al llarg de la
història?... La resposta a aquestes i d’altres preguntes en aquestes visites. Animeuvos!

Els tercers dissabtes de mes: 19 d’octubre i 16 de novembre, des de
les 11.30 a les 13.30h. El 16 de novembre també a la tarda de 16.00 a
les 18.00.
Vapor en viu amb la “Chelito” Es posa en funcionament dins del Museu la nova
incorporació de la col·lecció: una petita locomotora de vapor d’una sèrie coneguda
com les “Cuco” per fer un recorregut per les instal·lacions de l’antic Dipòsit de
Locomotores de Vapor de Vilanova i la Geltrú.

Darrers dissabtes. Dies 26 d’0ctubre; 30 de novembre; i 28 de
desembre, des de les 11.30 a les 13:30h.
L’Ou ja es mou. Un petit tren, una Dresina de vies i obres, permet als visitants
experimentar la màgia del viatge per la via de contorn del Museu, des del Baixador
del Pont de Pineda fins al del Pont de Senyals, situats al Passeig Entrevies. Aquest
històric vehicle, al qual la seva forma li ha valgut el sobrenom d’"Ou", va ser fabricat
artesanalment al 1940 pels treballadors del ferrocarril i és també protagonista d'un
dels contes de la col·lecció del Museu.
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 DIUMENGES DE TREN AL MUSEU!
1er diumenge. Des de les 11.30 h a les 13.30 h
VAPOR EN VIU amb locomotora de vapor “Mataró”. Amb aquesta activitat, podreu
sentir i veure en moviment l’única rèplica que existeix de la primera locomotora de
vapor que va circular a la península entre Barcelona i Mataró. Una oportunitat de
conèixer de prop els primers oficis ferroviaris (maquinista i fogoner) fent un
recorregut pel Museu en la cabina de conducció de la “Mataró” amb el maquinista i
el fogoner.
Des de les 11:00h a les 14:00, Viatgers del futur, un viatge en tren d’Alta Velocitat
a 360 graus. Després de visitar el Museu, prepareu els vostres smartphones per
sentir-vos com un viatger d'un tren d'alta velocitat, nosaltres us deixem unes
ULLERES 360º per a viure aquesta experiència. Us animeu?
2on diumenge. Des de les 11.30 h. a les 13:30 h.
Visites al cotxe de viatgers HARLAN.
Podreu conèixer el cotxe de viatgers Harlan, l’únic vehicle que queda del primer tren
que va circular a la línia ferroviària entre Barcelona i Vilanova.
3er diumenge. Des de les 11.30 h. a les 13:30 h.
Els viatges de luxe. Visites guiades a un cotxe saló de luxe de 1928. A través dels
diferents departaments podeu sentir l'experiència del luxe de viatjar per als
passatgers més privilegiats de la primera meitat del segle XX.
Darrers diumenges. Des de les 11.30 a les 13.30.
L’Ou ja es mou. Un petit tren, una Dresina de vies i obres, permet als visitants
experimentar la màgia del viatge per la via de contorn del Museu, des del Baixador
del Pont de Pineda fins al del Pont de Senyals, situats al Passeig Entrevies. Aquest
històric vehicle, al qual la seva forma li ha valgut el sobrenom d’"Ou", va ser fabricat
artesanalment al 1940 pels treballadors del ferrocarril i és també protagonista d'un
dels contes de la col·lecció del Museu.
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ALTRES ACTIVITATS
 Visites familiars i autoguiades
Creades per poder fer-se de forma autònoma, compten amb un material específic per
aquestes autovisites. Consulta a la recepció.
- El tren melòdic
A través de peces de diverses formes, mides i colors, els nens poden posar a prova la
seva imaginació i crear el seu propi tren al Racó del Víctor. Demaneu les peces a la
recepció del Museu!
- La Santa Fe, una catalana potent.
Saps com es diuen tots els elements que permetien funcionar a aquesta gran
màquina? L’activitat està adreçada a grups petits i/o famílies que vulguin aprofundir
en el coneixement d’una de les més potents locomotores de vapor del nostre país
- Itineraris secrets
L’activitat està pensada per a que els petits la facin acompanyats d’un adult i
descobreixin una mica millor el món del ferrocarril, amb un joc de preguntes i
respostes. Un repte familiar!
 Visites guiades
A partir de 10 persones. Diferents àmbits, itineraris i continguts. Per a reserves contacteu
amb el Museu: 93 815 84 91– reservesmuseu@ffe.es. El Museu ofereix 3 possibilitats de
visita:
-Els orígens del vapor i el dipòsit de locomotores. La col·lecció de locomotores
de vapor i els valuosos edificis on s’ubica. Es visiten cinc cabines de les màquines)
-Electricitat, dièsel i els sistemes de senyalització del Sistema Ferroviari. Es
podrà conèixer l’origen i la ubicació inicial de la Taula d’enclavament i el Pont de
Senyals amb la importància que tenen per al funcionament del Sistema Ferroviari.
Es visiten una cabina de locomotora elèctrica i una dièsel
- Les infraestructures i el transport de mercaderies. Una visita especial a l’àrea
de mercaderies i el vagó J amb l’audiovisual dedicat a aquest modo de transport i
un recorregut comentat pel Passeig Entrevies i tots els elements que es poden
observar, inclòs el pas a nivell.
Festes d’aniversari a la “Casa dels Trens”
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 seus convidats. També existeix una opció per
aniversaris i festes d’adults. Per a reserves contacteu amb el Museu: 93 815 84 91–
reservesmuseu@ffe.es
 Esmorzars al Tren!
Activitat que es realitza a partir de cinc persones per tal de reviure les emocions i
sensacions del viatge en tren en diferents moments de la història. Un cop finalitzada la
visita comentada especial,es podrà gaudir d’un esmorzar a la zona de Pícnic 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 ).
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ESPAIS INTERIORS I EXTERIORS
Espais interiors
• El Racó del Víctor
Espai infantil on s’oferiran nous jocs i elements per jugar en família. Consulteu al
Servei d’atenció al Visitant
• Àrea de Descans
Just al costat del Racó del Víctor amb màquines per beure i menjar.
• Àrea Audiovisual
A la dreta de la recepció, us donem la benvinguda amb un audiovisual de la historia
del ferrocarril en diversos idiomes, inclosos el llenguatge de signes i l’audiodescripció
per a persones cegues.
• Espai d’exposicions temporals digitals.
Exhibició del fons fotogràfic del Museu. El darrer trimestre de l’any: Les estacions de
Barcelona. Imatges inèdites de la Barcelona ferroviària, en molts casos es poden
veure instal·lacions ja desaparegudes.
Espais exteriors
• Parc Vall de Núria i Zona de Pícnic
Àrea exterior per jugar i descansar, fer un mos i gaudir al costat dels dipòsits d’aigua
que abastien les locomotores a l’antic Dipòsit de Locomotores de vapor de Vilanova i
la Geltrú.
Aprofiteu-la! Un espai per a gaudir en família i/o petits grups.
• Àrea d’infraestructura Passeig Entrevies i dos baixadors
Aquesta nova àrea permet passejar al voltant del Museu alhora que es coneixen
diversos elements importants per al Sistema Ferroviari, com són les vies, les
màquines que condicionen la infraestructura i reposen el balast per a que tot funcioni
adequadament, un pas a nivell, dos plaques giratòries de vagons i els baixadors del
Pont de Pineda i del Pont de Senyals.
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•

Espai Mercaderies: exposició de tres vagons i contenidors.
En aquest espai es pot conèixer un transport que és cabdal pel ferrocarril. Sobre
una via de 40 m. hi ha tres vagons de diferents tipus que han estat recuperats i
restaurats per l’equip del Museu. En un d’ells, potser el més característic
(l’anomenat J), es projecta un documental sobre el paper que han tingut aquets
tràfics a la història contemporània. Completa la zona, una petita Terminal de
Contenidors amb diferents mòduls decorats amb la seva imatge més tradicional.
A la Terminal es custodia la Dresina de Vies i Obres reparada i rehabilitada pels
voluntaris del Museu i llesta per a circular per la via de contorn.

•

Espai Gumà: Exposició “L’obstinació d’avançar”.
Es mostra el paper destacat del ferrocarril a la capital del Garraf i la raó de la seva
importància.

•

Espai Talgo: Exposició de la història dels trens Talgo.
Al Museu podeu veure l’única col·lecció de vehicles de Talgo en exhibició. Aquesta
empresa ha estat puntera i encara ho és en la construcció i innovació ferroviària.
A l’Espai Talgo, de la mà d’aquests vehicles, podreu recórrer els darrers setanta
anys de la història contemporània juntament amb els seus principals avenços.
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Plaça Eduard Maristany, s/n
Vilanova i la Geltrú
www.museudelferrocarril.org
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