
 
 
 

Rècord de visitants al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova  

 

• Aquesta Setmana Santa s’han registrat un 80% més de visitants que el 2019, 

gairebé el doble. 

• La major afluència de visitants a la Ribera d’Ebre i els esdeveniments programats 

han estat un revulsiu per l’activitat del Museu. 

 

Un total de 745 persones han gaudit de les visites guiades i de la resta d’esdeveniments que el 

Museu del Ferrocarril ha programat durant les festes de Setmana Santa. Aquesta xifra suposa 

un increment de visitants del 80% respecte les mateixes dates de 2019, últim any amb activitat 

comparable abans de la pandèmia. 

 

Aquest bon resultat és conseqüència d’una banda del millor posicionament turístic de la Ribera 

d’Ebre i, d’una altra, del fet que el Museu de Móra la Nova ja s’ha convertit en un referent en 

el seu àmbit d’influència. L’equipament guanya en atractiu amb el temps gràcies a la capacitat 

de disposar de diverses composicions de tren real que pot posar en funcionament en dates 

amb alta afluència de públic com la Setmana Santa.  

 

Els esdeveniments programats enguany han consistit en la realització de recorreguts dins del 

recinte del Museu amb les locomotores Cuco, la més antiga de vapor en circulació a Catalunya, 

la Memé i la Yeyé, així com diferents composicions de cotxes de viatgers i de mercaderies i la 

vagoneta de passeig, el Tro. Aquestes activitats han estat les preferides del públic familiar que 

ha visitat el Museu aquests dies en que també s’ha organitzat un tast de vins al llarg d’un 

recorregut amb el tren històric. A més, les dates han coincidit amb el rodatge al Museu 

d’escenes del llargmetratge “Escanyapobres”. 

 

El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova té previst continuar organitzant aquest tipus 

d’esdeveniments al llarg de l’any, amb la qual cosa s’espera continuar creixent amb força en el 

número de visitants, com ja succeïa tot just abans de la pandèmia. 

 

Foto que acompanya: La locomotora de vapor Cuco davant de la torre de l’enclavament 

(Autor: Adrià Pàmies) 

 

Més informació i contacte: calpuente@museuferrocarril.cat / 650001613  
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