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L’Any Europeu del Ferrocarril: nova etapa 

del viatge del Museu del Ferrocarril de 

Catalunya.  

El 2021 es celebra l’Any Europeu del 

Ferrocarril i aquest motiu representa una nova 

oportunitat d’exposar els canvis i les 

innovacions que s’han introduït en el Museu 

del Ferrocarril de Catalunya els darrers anys. 

Aquestes transformacions han permès la 

consolidació i projecció d’aquest equipament 

de patrimoni industrial com a referent 

museològic a Catalunya. Els expansius 

projectes de preservació, museografia, 

comunicació o gestió en els que es treballa 

enguany, marquen l’agenda de present i futur. 

La completa recuperació i interpretació del 

valuós llegat de bens mobles,  immobles i 

documentals que es custodia a Vilanova i la Geltrú facilita l’apropament i el coneixement per part 

de la ciutadania del paper cabdal del ferrocarril en la nostra historia contemporània.  

La funció dels museus com a vehicles col·laboratius de divulgació i educació resulta  essencial 

en aquests moments. L’objectiu comú és contribuir al benestar de les persones des del punt de 

vista cultural i, en el cas del món dels trens, per sensibilitzar de la significació de la mobilitat 

col·lectiva per a fer un món més sostenible, segur i acollidor.  

El Museu del Ferrocarril de Catalunya participa de la tendència innovadora, inclusiva i interactiva 

dels equipaments patrimonials, de manera que pel 2021, coincidint amb la designació per la 

Comissió Europea de l’Any del Ferrocarril, ha organitzat un seguit d’activitats presencials i virtuals 



     
   

per a facilitar la descoberta i l’apropament de les persones a la cultura del ferrocarril i als beneficis 

que suposa des d’un espai únic del país. 

Pilar Garcia Fuertes és directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Llicenciada en 

Història Contemporània per la UAB, màster en Museologia i Gestió del Patrimoni i Coaching en 

lideratge personal, UB.  

 

La part més important de la seva trajectòria professional ha estat vinculada al món del ferrocarril. 

A Renfe va exercir, entre d’altres, de Delegada de Comunicació, Gerent d’Estacions, així com 

responsable del Corredor Transversal i Gerent del Corredor Mediterràni, en aquest càrrec va ser 

l’encarregada de la implantació del servei EUROMED, producte que va posar les bases de la 

modernització del servei de viatgers de llarg recorregut a la xarxa convencional. 

 

Des de 1998 és Directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Coordinadora del Consell 

Assessor del Màster de Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica de la UPC, professora 

col·laboradora d’aquest Màster i del de Innovació Turística i cultural de la UB i Vocal de la Junta 

de Museus de la Generalitat de Catalunya. 

 

Ha publicat dos llibres (2004 i 2008) Viatge pels Plecs de la Memòria i Quadern de llum taronja, 

publicacions que barregen el relat intimista, l'anàlisi de la condició humana i la narració històrica 

i  ha participat en diferents publicacions de l’àmbit del ferrocarril.  

 

Lloc: Conferència en línia, mitjançant la plataforma ZOOM. Per connectar es necessitarà 

enllaç, que enviarem més endavant, prèvia inscripció.  

Hora: 18.30 h  

 

Cal fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 37 87 o bé secretaria@amctaic.org 
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