AGENDA D’ACTIVITATS ABRIL-MAIG-JUNY 2017
Fes teu el Museu!
HORARI HABITUAL: 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.
HORARI EXCEPCIONAL EN SETMANA SANTA:
Dijous 13, divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 d’abril, obert de 10:30 a 14:30
i de 16:00 a 19:30 hores. Dilluns dia 17 tancat.
DIES DE TANCAMENT EXCEPCIONALMENT PER OBRES DE REMODELACIÓ AL
MUSEU:
Del 19 al 30 de juny.
Per obres de millora del Museu, temporalment l’àrea d’infraestructures ferroviàries es
troba fora del circuit de visites.
 ACTIVITATS GRATUITES, incloses amb el preu de l’entrada
Activitats autoguiades (per a famílies i petits grups. Demaneu-les amb la paraula clau que us
facilitem al nostre perfil de facebook i un dels nens del grup entrarà gratis)














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)
La Santa Fe, una catalana Potent
Saps com es diuen tots els elements que permetien funcionar a aquesta màquina. Demana’ns
aquesta visita.
El Ferrocarril i l’Art. Josep Maria Subirachs al Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Un joc 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 joc amb el que es pot descobrir el per què del nom d’un dels nostres trens.
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
Viatgers del Futur, un viatge cívic al Museu.
Activitat està pensada per a que els petit 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 altre maqueta 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!

Caps de Setmana
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” amb l’encesa de la locomotora “Mataró”. De les 11.30 h. I fins
les 13:30 h.
2n Diumenge: Visites guiades a un cotxe saló de luxe ZZ324. Des de les 11.30h a les
13.30 h
3r i 4t Diumenge: ConteTREN”, a partir de les 12 h.
A més podràs trobar-te pel Museu amb un personatge sorpresa dels que van treballar amb
els trens que tenim al Museu. Fes-te’n amb ell totes les fotos que vulguis i etiqueta’ns
@mferrocarrilcat
Darrer Diumenge: Visites al cotxe de Viatgers HARLAN de 1881. A partir de les 11.30 h. I
fins les 13:30 h.
TOTS ELS DISSABTES I DIUMENGES



NAU DEL PONT GRUA: l’edificació més antiga (1881) del conjunt arquitectònic que forma
el Museu, ara estarà oberta en l’horari d’apertura del Museu els caps de setmana.
TALGO II: de les 11.30 a les 12.30 hores: accés a l’interior del primer Talgo que va
funcionar al nostre país el 1950.

 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”
 EXPOSICIÓNS TEMPORALS
• Nau del Pont Grua, fins al 16 de juny, es podrà veure una instal·lació expositiva en
col·laboració amb l’ONG Proactiva Open Arms, una organització no governamental de
Badalona (Barcelona, Espanya) amb la principal missió de rescatar refugiats que arriben a
Europa per mar fugint de conflictes bèl·lics.
La mostra s’emmarca dins d’un dels projectes educatius del Museu: Projecte
Buchenwald.
• L’Espai Segle XXI, habitualment dedicat a les exposicions temporals, romandrà tancat al
públic per motiu de les actuacions de manteniment i remodelació del Museu.
 ESPAIS D’ACCÉS LLIURE PER GAUDIR
A l’interior
• Espai PequeTREN
• Espai Famílies
A l’exterior
• Parc Vall de Núria i zona de picnic.

 ACTIVITATS ESPECIALS:
Viu una experiència de ferrocarril i mar a Vilanova!, activitat conjunta amb l’empresa Roc Roi
Entre els mesos de març i novembre. Inclou la visita guiada al Museu i una hora de pràctica
individualitzada de caiac. En total quatre hores d’activitat!
Sabem que us agrada viure experiències que valen la pena. Per això us presentem aquesta nova
iniciativa, conjunta del Museu i l’empresa d’activitats de mar Roc Roi, ubicada a la platja de Vilanova.
Hem preparat dues modalitats de l’activitat, una per a públic escolar i altra per a públic general.
En el cas del públic escolar, la proposta està adreçada a estudiants a partir del cicle mitjà de primària
en endavant, amb un preu de 13,50€ per alumne. En quant al públic general, l’oferta es dirigeix a
famílies i grups a partir de 6 i 10 persones, amb un preu de 16€ per persona.
És necessari fer reserva prèvia a través del telèfon i adreces electròniques de contacte del Museu:
Tel. 938158491 - educació@museudelferrocarril.org o be reservesmuseu@ffe.es
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
ma, 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 )
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 què 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.
Podeu adreçar-vos a:
Tel 93.815 91 19 – 93.815 96 19
museu@museudelferrocarril.org

 AGENDA MENSUAL


ABRIL
 Diumenge 2 d’abril a les 11.30h. Presentació del tercer conte de la Col·lecció de
Contes del Museu, “Víctor i la Petita Teresita”. La Montse Panero explicarà el conte pels
més petits.
 Dissabte 22 d’abril, ens visita al Museu La Grossa, entre les 11 i les 13 hores, en el
marc dels actes per celebrar el 30è Aniversari de Loteries de Catalunya (27 d’abril) i donar
a conèixer el I Sorteig de La Grossa de Sant Jordi.
 Dijous 27 d’abril, 9è Simposi de Treballs de Recerca de Batxillerat. En col·laboració
amb el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf, presentació dels millors treballs triats
pels centres educatius participants i lliurament de premis a la Nau del Pont Grua del Museu.



MAIG
 Dijous 4 de maig a les 18.30h, segona sessió de 2017 del Forum Interrrail en col·laboració
amb el Màster de Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica de l’UPC de Vilanova. Aquesta
vegada tindrem amb nosaltres el Director de Metro de Barcelona, Marc Grau i la seva
xerrada El metro de la innovació: L9 i L10..
 Dijous 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, Jornada de Portes Obertes des de
les 10.30 a les 14.30h. Aquest any amb el lema “Museos e Historias controvertidas: decir lo
indecible en los museus”.
Aquest dia un responsable de l’ONG Pro Activa Open Arms ens oferirà una xerrada sobre
la tasca que aquesta organització no governamental està portant a terme al Mediterrani.
 Dissabte 20 de maig, des de les 19.30h i fins la 01.00h, celebrem la Nit dels Museus a
Vilanova i la Geltrú amb tots els Museus de la ciutat oberts en horari especial.
 Del 22 al 26 de Maig Congrés de Ciències dels Infants en col·laboració amb el CRP del
Garraf.
 Dimecres 31 de maig des de les 10.00 a les 13.30h, III Jornada de Salud de les Dones,
promoguda per Mossos d’Esquadra.



JUNY
Del 19 al 30 de juny, dies de tancament per obres de remodelació al museu:

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

