
Horari: de dimarts  a diumenge de 10:00 a 14:30. Dissabte de 10:00 a 14:30 i de
16:00 a 18:30 hores. Dilluns tancat

Dies de tancament pel NADAL: L’1 i el 6 de gener.
 
 
 
 
 
 
 

Dimarts 17 SANT ANTONI, ELS TRES TOMBS (Festa Major d’Hivern Vilanova) i la Geltrú

12.30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Harlan, més que un tren
Els primers trens que arriben a Vilanova, porten avenços i progrés. Puja per conèixer-
los.
Gratuït, amb l’entrada del Museu
No cal fer reserva prèvia 

·

Dissabte 21
11.00 h
ConteTREN, Víctor i l’Ou que es mou

12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: La
Santa Fe, una catalana potent

17:00 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Què és i com funciona un Pas a Nivell?

Dissabte 28

11.00 h
ConteTREN, Víctor i la Petita Teresita

12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Els
viatges de luxe

17:00 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Les mercaderies per ferrocarril, un
transport poc conegut

CALENDARI D'ACTIVITATS
 FAMILIARS GENER 2023

Dissabte 7
11.00 h
ConteTREN, Víctor i la Petita Teresita

11:30 h A 13:30 h Activitats a “L’Estació
Petita de Vilanova” 

12.30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Els
“indianos” i els inicis del ferrocarril 

17:00 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Què és i com funciona un Pas a Nivell?

Dissabte 14
11.00 h
ConteTREN, Víctor i els Trens del Museu
 
12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Josep Maria Subirachs, el ferrocarril vist
per un gran artista 

17:00 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Amples de Via

 

Diumenge 8
12 h Intelino a Vilanova, el tren programable per a
fer el teu propi sistema de circulació. Nosaltres
t’ensenyem com fer-ho

12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Toca la
Mataró!

Diumenge 15
12 h Intelino a Vilanova, el tren programable per a
fer el teu propi sistema de circulació. Nosaltres
t’ensenyem com fer-ho
12.30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Espai Gumà,
un repte aconseguit

Diumenge 22
12 h Intelino a Vilanova, el tren programable per a
fer el teu propi sistema de circulació. Nosaltres
t’ensenyem com fer-ho

Des de les 10:30 h fins les 12:30 h
Posada en marxa de vehicles del Museu en
funcionament (“l’Ou”, “la Memé” i el cotxe de
viatgers construït pels voluntaris...). Els
visitantspodran fer un recorregut per l’interior de
les instal·lacions patrimonials.

Diumenge 29
12 h Intelino a Vilanova, el tren programable per a
fer el teu propi sistema de circulació. Nosaltres
t’ensenyem com fer-ho

12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Amples de Via

Dissabtes  

 Diumenges 

Visites Autoguiades:
Podeu sol·licitar a la
recepció del Museu la
carta d’activitats
autoguiades

 


