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Activitats octubre ferroviari 2018

Celebració del 170 aniversari del ferrocarril Barcelona-Mataró

 Divendres 26 d'octubre a les 19.30h: Conferència “Barcelona, Mataró i el tren: 
Història de dues ciutats“, per Ferran Armengol i Ferrer, professor de Dret Internacional a la 
UB, a Can Palauet

 Dissabte 27 d'octubre a les 10.30h: Acte de col·locació d'una placa 
commemorativa al lloc on va estar la primitiva estació de Barcelona, per l'Ajuntament de 
Barcelona, a l'avinguda Doctor Aiguader a l’Estació de França

 Dissabte 27 d'octubre a les 12.30h: Acte de col·locació d'una placa 
commemorativa al lloc on va estar la primitiva estació de Mataró, per l'Ajuntament de 
Mataró, a l'avinguda Maresme / carrer de Sant Agustí.

A continuació participem en l'ofrena floral institucional a Miquel Biada, a la plaça Miquel 
Biada

 Dissabte 27 i diumenge 28 d'octubre: Participem en la 14a Fira ferroviària de 
Mataró al Tecnocampus, organitzada per l'Ajuntament de Mataró

• Paradeta de l’associació

• Exposició “La primera línia del ferrocarril que unia Barcelona i Mataró”
• Exposició “Joguines i trens”

• Conferència “la primera línea de ferrocarril Barcelona-Mataró”, per Jordi Valero
• Conferència “L’home del sac, l’origen ferroviari”, per Xavier Nubiola

• Activitat infantil: Contaconte “Els gegants del Pi van de festa a Mataró”, per Cecília 
Vallès
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Altres activitats durant el mes d’octubre

 Exposicions

• Del 8 al 30 d'octubre: Exposició Nens i trens" d'imatges i joguines, a la biblioteca 
Antoni Comas 

• Del 8 d’octubre al 5 de novembre: Exposició "L’estació del tren i Mataró” al Centre 
Cívic Cabot i Barba

• Del 15 al 30 d'octubre: Exposició "Maristany, inventor de les rodalies catalanes" a 
l'Estació de França

 Dissabte 13 d'octubre a les 18.15h: Ruta guiada a Sant Pol de Mar per conèixer 
el seu patrimoni ferroviari, dins dels actes de les Jornades Europees de Patrimoni. Lloc de 
trobada a l'estació de Sant Pol

Dimecres 17 d’octubre a les 19:30: Audiovisual “La línia litoral ara i abans: de 
Barcelona a Massanet per Mataró”, presentat per Xavier Nubiola, al Centre Cívic Cabot i 
Barba

 Dijous 24 d'octubre: Participem en les Jornades de Patrimoni, al Cafè de Mar de 
Mataró

• Conferència “Els romàntics del tren”, per Xavier Nubiola
• Exposició "La modernització de les infraestructures del ferrocarril a inicis del segle 

XX"

Activitats infantils i escolars

 Divendres 19 d’octubre a les 17:30: Contes i jocs del tren i el tramvia, 
per Cecília Vallès i Marta González, al Centre Cívic Rocafonda

 Activitats per a les escoles: 
• Contacontes “Els gegants del Pi van de festa a Mataró”
• Sortida “Visita a l’estació de Mataró“
• Conferència “Tren i Sostenibilitat”


