Museu del Ferrocarril de Catalunya
Plaça Eduard Maristany, s/n
Tel. 93 815 84 91
www.museudelferrocarril.org
HORARIS:
Dimecres 18 de maig, Dia Internacional dels Museus:
De 10.30 a 14.30 h. Entrada gratuïta.
Dissabte 20 de maig:
De 10.30 a 14.30 h i de 16 a 19.30 h.
Nit dels museus: de 19 a 1 h. (entrada gratuïta a partir de les 19 h)
Diumenge 21 de maig: de 10.30 a 14.30 h.

 Museu del Ferrocarril de Catalunya

Dijous 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
‐
‐

Jornada de Portes Obertes de 10.30 a 14.30 hores.
A les 18.30 h. Xerrada divulgativa d’un responsable de l’ONG Pro Activa Open Arms de la
tasca que realitzan de salvament de refugiats al Mediterrani. Es farà a la Nau del Pont Grúa, al
costat de l’instal·lació que han programat conjuntament amb el Museu. El lema del Dia
Internacional dels Museus per a l'any 2017 és: “Museus i històries punyents: Dir allò que
no es pot explicar als museus”.

Dissabte 20 de maig. Obert de 10.30 a 14.30 h. i de 16 a 19.30h.
‐
‐

A les 12.30 h visita comentada gratuïta. Com és habitual al Museu, els caps de setmana
s’ofereixen gratuïtes per tots els visitants que es trobin al Museu i que hagin accedit amb
qualsevol de les tarifes vigents.
A partir de les 19 i fins les 01.00 h. Portes Obertes. Tots els visitants podran accedir a:
Espai Destacat:
Nau del Pont Grua, una edificació de 1881 construida i oberta al servei de la ciutat el mateix
moment en que es posa en marxa la primera línia ferroviaria de Vilanova i la Geltrú i l’estació
de tren. Habitualment aquesta nau és fora del circuit de visites.
En la façana d’aquest immoble es podrà veure per primer cop un panell informatiu sobre la
futura rehabilitació d’espais que es durà a terme en els dos primers anys, així com els
projectes de museografia i d’accessibilitat en els que s’està treballant:
“Un canvi d’era”: https://museuferrocarrilblog.com/2017/02/17/un-apassionant-viatge-cap-alfutur-el-canvi-dera-daquest-museu/
Apostem per l’accessibilitat: https://museuferrocarrilblog.com/2017/03/20/apostar-perlaccessibilitat-des-dun-inici/ Un projecte portat a terme gràcies al Jordi Medina Alsina, gestor
cultura i l’Irene Raya Marcos, arquitecta. Tots dos són especialistes en accessibilitat. El
projecte ha estat subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Exposicions:
 Col·lecció de vehicles del Museu.
 Ferroviaris, exposició permanent a la Rotonda del Museu.
 L’obstinació d’avançar. Exposició permanent sobre l’arribada del tren a Vilanova a
l’Espai Gumà, un dels dipòsit d’aigua.
 Espai TALGO (amb ’única col·lecció de vehicles TALGO al món).
 Espai Mercaderies (nou espai expositiu obert l’abril de 2017).
Altres accions i activitats que es podran gaudir en el marc del DIM 2017:
 Diverses actuacions Musicals
 Il·luminació d’un element patrimonial de l’antic dipòsit de locomotores.
 Photocall per a nens del darrer conte editat pel Museu.
 Possibilitat de sopar al Museu. Mejar dolç i salat amb algunes de les food trucks més
conegudes:
http://www.lapetiteroulotte.cat/
https://www.facebook.com/FoodTruckLaReliquia/

Diumenge 21 maig. Horari habitual de 10.30 a 14.30 h.
A les 12 h, ConteTREN! dins del programa Diumenges de tren al Museu. Com és habitual
al Museu, els caps de setmana s’ofereixen gratuïtes per tots els visitants que es trobin al Museu
i que hagin accedit amb qualsevol de les tarifes vigents.

