
 
 

ACTIVITATS OCTUBRE FERROVIARI 2017 
 

EXPOSICIONS 

Del 4 al 29 de setembre: Exposició “75 anys de tracció a vapor de RENFE” amb fotografies del fons FIVV, a la 
Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró 

Del 2 al 13 d'octubre: Exposició "La innovació del ferrocarril a Mataró: la modernització de la R1 a principi del s. XX", 
amb fotografies de Xavier Nubiola, a l’Espai Gatassa de Mataró.  Inauguració 2 d’octubre a les 19:00 

Del 15 al 30 d'octubre: Exposició "La innovació del ferrocarril a Mataró: la modernització de la R1 a principi del s. 
XX", amb fotografies de Xavier Nubiola, sobre la modernització de la R1 a principi del s. XX, a l'Estació de França de 
Barcelona. Inauguració 15 d’octubre a les 19:00 

Del 16 d'octubre al 5 de novembre: Exposició "Imatgeria popular del ferrocarril de Mataró", a partir de la col.lecció de 
Xavier Nubiola, al Centre Cívic Cabot i Barba. Inauguració 16 d’octubre a les 19:00 

Del 19 d'octubre al 19 de novembre: Exposició "Rovira Brull i el tren" a l'Ateneu de la Fundació Iluro de Mataró. 
Inauguració 19 d’octubre a les 19:00 

De l'1 al 30 de novembre: Exposició “75 anys de tracció a vapor de RENFE” amb fotografies del fons FIVV, a la 
Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar 

CONFERENCIES I ALTRES ACTES 

Divendres 29 de setembre a les 19:00 h: Conferència  "75 anys de tracció a vapor de Renfe", a càrrec de Jordi 

Valero, a la BibliotecaPompeu Fabra de Mataró 

Dimarts 24 d’octubre, a les 19:00 h: Conferència “De la Mataró al Cívia”, per Jordi Valero Vilaginés, al Centre Cívic 

Cabot i Barba de Mataró 

Divendres 27 d’octubre, a les 19:30 h: Conferència "Barcelona, Mataró i el tren: Història de dues ciutats" per Ferran 

Armengol, a Can Palauet de Mataró 

Dimarts 7 de novembre a les 15:30: Tertúlia-cafè amb Jordi Valero Vilaginés, a la Biblioteca La Cooperativa de 

Malgrat de Mar 

ACTIVITATS INFANTILS 

Dimarts 26 de setembre a les 18:00 h: Conta contes "Els gegants del Pi van de festa a Mataró" a la Biblioteca 

Pompeu Fabra de Mataró  

De l'1 al 27 d'octubre: Exposició infantil "En Biada i el tren de Mataró", a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró 

Dimecres 4 d'octubre a les 18:00 h: Conta contes "Els gegants del Pi van de festa a Mataró" a la Biblioteca Antoni 

Comas de Mataró 

ACTIVITATS ESCOLARS 

Contacontes “Els gegants del Pi van de festa a Mataró”a les escoles, del 2 d’octubre al 30 de novembre 

Sortida “L’estació de Mataró”, del 2 al 27 d’octubre, amb activitats a l’Espai Gatassa del 2 al 13 d’octubre 



 
 
Sortida “De l’auca al tuit: el tren de Mataró”, al Centre Cívic Cabot i Barba, del 16 d’octubre al 3 de novembre 

Sortida “Rovira Brull i el tren”, a l’Ateneu de la Fundació Iluro, del 20 d’octubre al 17 de novembre 

Xerrada “Tren i sostenibilitat” al Tecnocampus, dimarts 17 d’octubre 

FIRA FERROVIÀRIA 28 i 29 d’octubre 

Participació en un estand de l’associació, amb productes culturals a la venda, dossiers referents a l’activitat de 

l’associació, i material de difusió del patrimoni ferroviari industrial i cultural 

Exposició “El tren de Mataró 1848” 

Exposició “75 anys de tracció a vapor de RENFE” amb fotografies del fons FIVV 

Conferència de Xavier Nubiola, “La veritable història de la Mataró” 

Contacontes “Els gegants del Pi van de festa a Mataró” 

ACTES INSTITUCIONALS(pendent de concreció) 

Inauguració de la Fira ferroviària 

Acte de col·locació de plaques a les estacions de Barcelona i Mataró pels respectius ajuntaments, amb recorregut en 

tren 

Participació en l’ofrena floral al monument a Miquel Biada 

 

 
 
 
ACTIVITATS ANY PUIG I CADAFALCH 

Dijous 5 d'octubre a les 19:00:conferència de Xavier Nubiola "El Projecte de Puig i Cadafalch per a l'exposició 

Universal de 1929",  a la Biblioteca Pública Arús, passeig de Sant Joan 26 de Barcelona 

Dijous 19 d'octubre a les 11 h: Comunicació "Les quatre columnes de Puig i Cadafalch a l’Exposició de Montjuïc, 

un símbol de Catalunya", per Xavier Nubiola  de Castellarnau, a la Facultat de Geografia i Història de Barcelona, 

dins el Congrés "Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya" 

Dijous 9 de novembre a les 18:30: Conferència "El projecte de Josep Puig i Cadafalch per a l’Exposició Internacional 

de 1929" per Xavier Nubiola, organitzada per l'Aula d’Extensió Universitària Timó, a la Biblioteca Tirant Lo Blanc de 

Montgat 

 


