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UN RECORREGUT PEF{'
"LA HISTORIA DE. ., ,

FERROCARRIL
Pilar García,

Directora del Museu del Ferrocarril

Enguany es commemora el 150~ aniversari del primer ferrocarril. La inauguració de la
•

linia de Barcelona a Mataró, el 28 d'octubre de 1848, fou la primera pedra d'aquest

sistema de transport poderós que comunica poblacions, facilita vincles entre els seus

habitants i afavoreix tot tipus d'intercanvis i transaccions de la manera més segura,
t ;

comoda i respectuosa amb el medi ambient. ,/
"

I Museu del Ferrocarril de Vilanova,

amb una superfície total de I'ordre

d'11.000 m2, ésellloc ideal per celebrar

aquest aniversari i reviure aquest segle

i mig d'história del nostre país, així com

per descobrir I'apassionant món del

tren: passat, present i futuro

En aquest any el Museu s'ha volgut ves-

tir de gala per rebre la visita de totes

aquelles persones que volien festejar

aquesta important celebració. Aquesta

tardor sera el moment central deis ac-

tes festius. Per aixo el Museu s'ha pre-

parat amb diferents millores que fan

més agradable i commemorativa la visi-

ta, Aquest estiu, i per cornencar a cele-

brar I'aniversari, tots els nens que han

visitat el museu han rebut un obsequi,

record de I'aniversari.

El Museu esta gestionat per la Funda-

ció deis Ferrocarrils, de la qual són mem-

bres rellevants Renfe, Ferrocarrils de la

Géneralitat de Catalunya (FGC) i Trans-

ports Metropolitans de Barcelona

(TMB), i destaca per desenvolupar una

important i extensa tasca en el món cul-

tural Iligada amb el ferrocarril. La seva
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L'expOSlClÓ de loco.otores, .axl. exponent del Nuseu del Ferrocarrll (FOtO: Nacs)

seu és a Vilanova, població tradicional-

ment vinculada a I'activitat ferroviaria.

El Museu esta situat al costat de I'esta-

ció i ocupa les dependencies de I'antic

dipósit de locomotores de vapor i de

I'economat de Renfe. Ofereix als visitants

la més completa col·lecció de locomoto-

res de vapor d'Europa d'un gran valor

historie: des de la máquina de vapor més

antiqa d'Espanya (1854) fins a la darrera

¡que va funcionar a la Península i també

; la que ho va fer a Vilanova. La repro-

ducció de la locomotora del Centenari i

deis seus cotxes, replica del primer tren

que va circular entre Barcelona i Mataró,

també es pot admirar al Museu. Aques-

ta composfciós'exhlbira, a partir del 28

d'octubre i fins al 31 de gener, en una

macroexposició que se celebrara a l'Es-

tació de Franca de Barcelona per com-

memorar I'aniversari del ferrocarril.

Aquesta col·lecció de material rnóbil ocu-

pa la major part de l'espai disponible que

discorre a I'entorn de la rotonda del di-

pósit de locomotores, amb la seva placa

giratoria al mig. Construrt a cavall deis

segles XIX i XX, és el clássic edifici desti-

nat a aquestes funcions. En el seu interi-,

or també es pot gaudir d'histórks vehi-

cles de diferents epoquas,

El pati de vies ens mostra le~ lecomoto-

res més grans i potents, entre-les quals

trobem una Sant~ Fe de I'any 1942 i la

tipus Mikado, que fou apagada siml1oli-

~ cament pel Rei Joan Caries I I'any 1975:

tancant així la Ilargá etapa del vapor. ., ;.'

,.'~

PROJECTES PER A LA MILLORA DEL MUSEU

El Museu es vol guarnir amb motiu de la celebració del 150 aniversari del

primer viatge Barcelona-Mataró. La millor manera de donar la benvinguda

als visitants que acudiran a la commemoració aquesta tardor (la data d'aques-

ta efemerides ferroviaria és el 28 d'octubre) és la de realitzar millores que

contribueixin al reakarnent del magnífic patrimoni que el Museu acull en el

seu interior.

En aquest sentit, esta previst efectuar tot un seguit d'intervencions entre les

quals destaquen:

- Remodelació de I'entrada a I'interior del Museu i a la rotonda.

- Construcció d'un camí d'accés a la rotonda que permeti una visita córnode

i sense barreres arquitectóniques pel que respecta a les cadires de rodes i als

cotxets de nens.

-'Actualització de I'audiovisual Puja al tren de la historia.,

- Establimerrt d'un itinerari p.er a la visita amb un ciar discurs historiografic i

incrernent deis suports informatius de les diferents árees,

- Creació d'un parc infantil exterior amb .motius ferroviaris i d'una área de
'r

descans des d'on es pugui admirar la valuosa col·lecció de locomotores i les

diverses peces del Museu.

- Climatització i posada en marxa com a sala de projeccions i biblioteca in-

fantil del" cotxe correus".

- Retolació de la facana amb orientació a l'estació de Vilanova, de forma que

des de les andanes i els trens es vegi la ubicació exacta del Museu.

- Canvi deis suports descriptius deis vehicles ferroviaris i nou disseny infor-

matiu deis m,ateixos.

- Adquisició d'una nova passarel·la per admirar I'interior del cotxe de terce-

ra classe ZZ-320.

- Presentació de I'exposició Exprés al Futur que, sobre el 150 aniversari del

primer ferrocarril de la Península, se celebrara a I'estació de Franca de

Barcelona.
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