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Ferrocarrils rep el Premi Bonaplata per la 
rehabilitació de la nau museu de material 
històric de Rubí 
 
 

• El premi l’atorga l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i 

d’Arqueologia Industrial de Catalunya 

 

• El Centre Operatiu de Rubí ja va ser mereixedor del Premi Bonaplata 

l’any 1996 per la dignificació i modernització de les infraestructures 

ferroviàries del país 
 

 
Imatge de la nau museu de material històric de Rubí. 

 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha rebut el Premi Bonaplata per 
la valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic 2021, que atorga l'Associació 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, per 
la rehabilitació de la Nau-Museu de Material Històric ubicada al Centre Operatiu de 
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Rubí (COR). De fet, el mateix COR ja va ser mereixedor del Premi Bonaplata l’any 
1996 per la dignificació i modernització de les infraestructures ferroviàries del país. 
 
Els Premis Bonaplata tenen com a objectiu premiar aquelles persones i institucions 
que hagin dut a terme accions per valorar el patrimoni industrial a través de l’estudi 
d'un lloc industrial, d'una instal·lació industrial, tècnica o científica, o de 
documentacions industrials, tècniques o científiques. 
 
En l’àmbit de la rehabilitació, concretament en la categoria de béns mobles, es 
valora la capacitat funcional i la qualitat tècnica de la rehabilitació, així com el suport 
documental que explica les bases tècniques i científiques del seu funcionament i la 
seva funció i importància en el procés industrial en què estava incorporat. 
 
L’actuació mereixedora del premi és una intervenció d’ampliació a gran escala de 
la nau de tallers i edifici principal del Centre Operatiu de Rubí d’FGC amb tres 
objectius principals: cobrir l’antiga via de proves dinàmiques per a 
emmagatzematge de diverses unitats històriques mòbils; crear una nova façana i 
imatge cap al carrer d’accés al COR, tot aportant major qualitat ambiental als 
habitatges del nucli urbà més proper, i actuar com a expositor de les unitats 
històriques i com a centre d’interpretació. 
 

Per tant, l’anomenada 
‘Nau de Material Històric 
FGC’ no només serveix 
per donar aixopluc a les 
unitats mòbils 
emmagatzemades sinó 
per posar-les en valor i 
difondre-les. L’exposició 
d’aquest material mòbil 
permet entendre 
l’evolució del material 
ferroviari i, per tant, de la 
institució. 
 
La presidenta de 
Ferrocarrils, Marta 
Subirà, ha recollit el premi 

aquesta setmana juntament amb Aureli Mora, arquitecte de l’equip AMOO 
STUDIOS SCP, autor del projecte. 
 



 
 

                                                             
 

 
                                                                                      
                                                                                        ■ Comunicat de premsa ■ 

 
 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  Pàgina 3 de 3 
Tel. 93 366 33 00 
premsa@fgc.cat 

 

 
 

 
3 de desembre de 2021 
 
 


