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El turisme amb trens històrics centra la  
VI Jornada sobre Patrimoni Històric Ferroviari 
 

• La jornada se celebra aquest any al Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya, a Terrassa 
  

• El programa d’enguany inclou la visita al material mòbil històric que té 
FGC a la nau cotxera de l’antiga estació de Rubí 

 
 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) organitza per sisè any 
consecutiu, conjuntament amb el Grup de Treball del Patrimoni Històric Ferroviari, 
la Jornada sobre Patrimoni Històric Ferroviari, que tindrà lloc el dimecres 27 de 
setembre al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), 
a Terrassa. 
 
La jornada d’enguany gira al voltant de les tendències en turisme en trens 
històrics a Europa, i el programa compta amb diferents experiències, tant 
nacionals com internacionals, en l’ús d’aquest tipus de trens amb finalitats 
turístiques i lúdiques. Els assistents podran conèixer, entre d’altres, els exemples 
de França i Regne Unit en aquest sector, l’experiència del popular Polar Express, 
o fins i tot visitar una mostra del material mòbil històric d’FGC.   
 

 
El Brill 18 va entrar en servei el dia 28 de novembre de 1916, coincidint amb l’arribada del tren a Les Planes.  
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Institucions i associacions del món ferroviari 
 
L’obertura de la trobada anirà a càrrec del conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, i del director del mNACTEC, Jaume Perarnau. Clouran la jornada el 
director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Jusèp Boya, i el 
president d’FGC, Enric Ticó.   
 
Les ponències del programa aniran a càrrec de representants de diferents 
institucions i associacions del món ferroviari: 
 

• Jaap Nieweg, president de la Federació Europea de Museus i Ferrocarrils 
Turístics (FEDECRAIL) 

• Louis Poix, president de la Unió d'Operadors Ferroviaris i Turístics i Museus 
de la UNECTO 

• Ian Leigh, vicepresident de FEDECRAIL 

• Paul Fenton, representant de Polar Express a Espanya 

• Carles Casas, responsable de Planificació Estratègica i Prospectiva d’FGC 
i president de Toprail (UIC) 

 
La inscripció a la jornada és gratuïta i cal confirmar l’assistència a 
protocol@fgc.cat. Més informació a: www.fgc.cat.  
 
 
Referent en la promoció i estudi del patrimoni històric ferroviari 
 
El Grup de Treball de Patrimoni Històric Ferroviari es va crear l’any 2012 com a 
resultat de la I Jornada sobre Patrimoni Històric Ferroviari i fins ara ha fet una 
important tasca de promoció i estudi en aquest àmbit.  
 
Està format per FGC, la Fundació TMB, el Museu del Ferrocarril de 
Catalunya/FFE, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Col·legi 
d'Enginyers Industrials de Catalunya, la Federació Catalana d'Amics del 
Ferrocarril, l’Associació Amics del Ferrocarril de Barcelona i la Fundació per a la 
Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova. 
 
 
19 de setembre de 2017  
 

 

 


