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Aquest projecte ha estat fruit d’un treball cooperatiu d’un equip de persones 
compromeses i sensibles vers l’atenció a la diversitat i l’accessibilitat universal als 

museus i al contingut que aquests equipaments transmeten. 
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Presentació 

 

El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya que es 
presenta persegueix l’objectiu de dotar el museu de diferents mecanismes per 
garantir la transmissió de continguts a les diferents tipologies de públics i col·lectius 
que visiten el Museu del Ferrocarril de Catalunya. 

Una de les funcions de qualsevol institució museística -a banda de conservar i 
catalogar la col·lecció que allotja-, és la de difondre el coneixement en la societat. La 
nostra societat però, no és homogènia i la seva pluralitat i diversitat ens obliguen a 
cercar les estratègies i recursos museogràfics més adequats per aconseguir una 
major accessibilitat i inclusió. 

L’atenció a la diversitat és una de les branques de la museologia que més s’està 
desenvolupant a dia d’avui. Una museografia interactiva i multisensorial garanteix 
una major accessibilitat i inclusió i, alhora, dota l’equipament d’una pluralitat de 
recursos que reforcen la comprensió dels continguts als diferents públics al llarg del 
discurs expositiu del museu. 

En aquests anys, hem tingut diversos exemples de programes, recursos i 
innovacions museogràfiques que aposten per atendre la diversitat de col·lectius, 
especialment aquells amb alguna discapacitat de tipus auditiu, visual, motriu o 
intel·lectual. El programa de La Mirada Tàctil n’és un bon exemple al nostre país.  

El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya doncs, 
parteix d’aquest context i d’anàlisis diversos per acabar presentant diferents mòduls 
que aniran inclosos dins la museografia del museu fent-la així més accessible i 
inclusiva per als diferents públics. El projecte ha pogut dur-se a terme gràcies a una 
subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

1
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El Museu del Ferrocarril de Catalunya 

 

2.1 Context del museu 

 

El Museu del Ferrocarril de Catalunya està situat a l’antic dipòsit de locomotores de 
vapor de Vilanova i la Geltrú, un indret que esdevé un testimoni històric del progrés 
econòmic, social, industrial i cultural que es produí a finals del segle XIX. Esdevé un 
llegat patrimonial indiscutible per explicar la industrialització del nostre país i d’aquí 
que formi part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya (MNACTEC). 

En el recinte del Museu es troben els antics dipòsits d’aigua per a les antigues 
màquines de vapor, la nau del pont-grua com a antic taller de locomotores, la gran 
nau pendent de rehabilitació i el pont giratori i l’edifici en forma de rotonda que 
permetien anar allotjant-hi de forma ordenada les diferents locomotores. La major 
part dels edificis daten de principis del segle XX. 

 

 

Imatge de la rotonda amb el pont giratori del Museu del Ferrocarril de Catalunya 

 

Dins el museu també hi trobem l’edifici de l’Economat on, actualment, hi ha la botiga, 
la recepció, la biblioteca, l’arxiu, els despatxos del personal del museu, un espai per 
a públic familiar i infants, la sala d’actes amb l’audiovisual introductori i diversos 
espais expositius amb vitrines que mostren objectes al voltant del món del ferrocarril. 

2 
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La història de les instal·lacions del Museu del Ferrocarril de Catalunya s’inicia amb la 
creació de la Companyia del Ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona l’any 1878.  
Amb ella es van iniciar els treballs per foradar el llarg Massís del Garraf amb túnels i 
poder connectar ferroviàriament Vilanova i la Geltrú, on hi havia la seu de la 
companyia, amb Barcelona.  

Els treballs de la línia ferroviària de Vilanova i la Geltrú van 
ser finançat per fonts privades provinents de la burgesia del 
municipi i, molt especialment, de l’indià vilanoví Francesc 
Gumà i Ferran (1833-1912). L’arribada del ferrocarril a la 
capital del Garraf no es va produir fins l’any 1881. 

El fet que, a finals del segle XIX, Vilanova i la Geltrú fos el 
nucli més poblat de la zona, tingués un port important pel 
comerç i acollís una activitat industrial i comercial destaca-
ble provocaren que fos el lloc idoni per la construcció i 
creació d’aquest espai neuràlgic que seria un revulsiu per a 
la indústria de la ciutat.                 F. Gumà i Ferran 

 

 

 

A banda de ser seu de la Companyia del Ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona, 
posteriorment, fou també un centre important de la xarxa catalana de la Companyia 
del Ferrocarril de Madrid-Zaragoza-Alicante. Aquest fet provocà que s’instal·lessin 
unes importants dependències operatives, de manteniment, de condicionament, 
d’allotjament i de posada en funcionament de les diferents locomotores i vehicles 
ferroviaris del moment. 

A tocar d’aquestes dependències, a finals del segle XIX, en uns terrenys que 
originàriament també eren també de Francesc Gumà i Ferran, es construí l’edifici de 
la Biblioteca Museu del diputat Víctor Balaguer i Cirera (1824-1901). Aquest edifici 
pretenia ser el Museu Nacional de Catalunya seguint les tendències dels museus 
nacionals del moment. La idea del progrés econòmic, social, cultural i industrial del 
país on Vilanova hi tingués un protagonisme rellevant eren evidents.  

La gran extensió de terreny del museu es deu a la voluntat que la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú esdevingués un punt de centralitat i connexió entre les diferents línies 
ferroviàries regionals de Catalunya. Tant un projecte com l’altre, no van acabar de 
funcionar per la forta capitalitat de Barcelona però, han deixat a la ciutat de Vilanova 
i la Geltrú un gran llegat i unes col·leccions d’àmbit nacional indiscutible. 

Els treballs de la línia ferroviària de Vilanova i la Geltrú van ser finançats per fonts privades 

provinents de la burgesia del municipi i, molt especialment, de l’indià Francesc Gumà i Ferran. 
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A dia d’avui, el Museu del Ferrocarril de Catalunya es troba també al costat de 
l’Escola Politènica de Catalunya i de l’estació de trens de Vilanova i la Geltrú, 
quelcom que li proporciona una bona comunicació i un bon contacte amb el sector 
universitari. És el museu més visitat de la ciutat i destaca per les seves activitats 
educatives durant la setmana i els tallers familiars durant el cap de setmana.  

 

 

2.2 Història del museu 

 

L’antic taller i dipòsit de locomotores, que actualment conforma el Museu del 
Ferrocarril de Catalunya, va funcionar com a espai operatiu fins l’any 1967. L’origen 
del museu però, es troba en la voluntat de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de 
Barcelona de reunir una àmplia mostra de locomotores de vapor l’any 1972, amb 
motiu del XIX Congrés de Modelistes Europeus del Ferrocarril. 

No va ser fins el 1981, amb la commemoració del centenari de la inauguració de la 
línia del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, que es va començar a gestar la idea de 
creació d’un Museu del Ferrocarril aprofitant tota aquella col·lecció de locomotores. 
Amb la col·laboració de RENFE i la Generalitat de Catalunya es va rehabilitar l’edifici 
de la rotonda, es van restaurar els vehicles i es va adequar el terreny del recinte. 

El Museu va obrir les seves portes al públic de manera oficial l’any 1990 gràcies a la 
voluntat explícita de RENFE, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. Anys més tard, la gestió es va cedir a la Fundación de Ferrocarriles 
Españoles, el 1999 va entrar a formar part del Registre de Museus de Catalunya i el 
2009 dins la Red de Museos de España. 

 

 

 

Dins el recinte s’hi poden veure més d’una cinquantena de vehicles diversos, sent 
una de les col·leccions de locomotores de vapor més importants d’Europa. En 
destaquen la rèplica de la locomotora Mataró que fou la primera a circular a la 
Península Ibèrica –i que es posa en funcionament cada primer diumenge de mes-, el 
primer Talgo de fabricació nord-americana, la Martorell de fabricació anglesa del 
1854 o la Caldes fabricada per la Maquinista de Barcelona el 1887. 

El Museu del Ferrocarril de Catalunya acull més d’una cinquantena de vehicles ferroviaris         

i és una de les col∙leccions de locomotores de vapor més importants d’Europa 
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Les diferents locomotores de vapor mostren l’evolució d’aquestes màquines al llarg 
dels anys i com aquestes van conviure amb locomotores de diferents tipus de tracció 
mecànica. Al Museu s’hi allotgen també locomotores elèctriques com la Cocodrilo de 
finals dels anys vint i d’origen suís o la Panchorga d’origen nord-americà i locomo-
tores dièsel com el Talgo II on s’hi havia arribat a celebra reunions diplomàtiques de 
caràcter històric.   

A banda de la col·lecció de locomotores, el Museu del Ferrocarril de Catalunya 
també acull diversos cotxes de viatgers, vagons de funiculars, elements d’infraes-
tructura i maquinària de la via i diversos objectes relacionats amb el món del 
ferrocarril i de les estacions de tren com ara: maquetes, reproduccions de trens, 
uniformes, elements de senyalització, mapes ferroviaris de l’època i un llarg etcètera. 

A través de la col·lecció doncs, el museu tracta els aspectes més tècnics del 
funcionament de les vies i les màquines de tren amb les seves diferents variants 
però, alhora, tot l’entramat revulsiu de transformació social, econòmica, cultural i de 
progrés que provocà la seva arribada a la ciutat i en els diferents indrets d’arreu. A 
través del tren també es posa èmfasi en els valors socials de convivència i en els 
valors mediambientals de sostenibilitat i cura de l’entorn natural que van lligats a 
aquest mitjà de transport i comunicació entre les diferents parts del món.  

 

 

Imatge de l’edifici de la rotonda amb part de la col·lecció de locomotores de vapor 
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2.3 Actualitat i futur del museu 

 

La propietat del Museu del Ferrocarril de Catalunya recau, a dia d’avui, en la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles que té per objectiu la difusió del 
coneixement del món del ferrocarril i els efectes que tingué la seva implantació en la 
transformació de la societat des de mitjans del segle XIX. Entre les seves activitats 
destaquen la recerca, la formació, la publicació de revistes i llibres especialitzats, la 
realització d’activitats diverses al voltant del món del ferrocarril i l’impuls de les vies 
verdes seguint línies ferroviàries que no s’utilitzen. A banda del Museu del Ferrocarril 
de Catalunya, la fundació també gestiona el Museu del Ferrocarril de Madrid i la 
Biblioteca, l’Arxiu Històric i el Centre de Documentació Ferroviària. 

 

 

Museo del Ferrocarril de Madrid. Fundación Ferrocarriles Españoles 

 

En l’actualitat, el Museu del Ferrocarril de Catalunya es troba en una etapa de 
remodelació i canvis importants ja que s’està rehabilitant la gran nau del museu. Un 
cop acabi aquesta rehabilitació, l’equipament incrementarà substancialment el seu 
espai expositiu convertint l’actual museu en un gran museu propi del segle XXI. Vol 
esdevenir un centre integral de cultura i comunicació al voltant del món del ferrocarril 
tenint un paper indiscutible a l’hora d’explicar el passat, configurar el present i 
planificar el futur de la nostra societat. 
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Els treballs de rehabilitació es duran a terme durant els anys 2017 i 2018 i, 
excepcionalment, en el cas de la nau del pont-grua, durant el 2019. Aquests treballs 
seguiran les línies bàsiques i directrius marcades per les bases del Projecte 
Museogràfic del futur gran Museu del Ferrocarril de Catalunya que s’han presentat el 
desembre de 2016. 

El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió que es presenta doncs, es troba emmarcat en 
tres aspectes: en el plantejament de com volem que esdevingui el futur museu, en 
els treballs de rehabilitació dels diferents edificis i de l’indret  i, també, en les bases 
del projecte museogràfic del futur museu.  

La voluntat explícita de voler ser un museu sense barreres i un museu universal per 
a tothom és el que basteix el Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del 
Ferrocarril de Catalunya i a través del qual es fonamentarà el desplegament de la 
museografia i dels diferents projectes i programes que envoltaran el futur museu.  
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L’accessibilitat i la inclusió als museus 

 

L’accés al patrimoni cultural és un dret de totes les persones que queda recollit en la 
legislació actual però que, sovint, la diversitat individual provoca una exclusió. El 
treball de l’accessibilitat i la inclusió als museus doncs, és un repte per garantir 
aquest dret en tota la ciutadania. Per saber com hem de presentar i tractar el 
patrimoni que s’exposa en els museus, primer cal que coneguem la tipologia de 
discapacitats existents i les seves peculiaritats i la tipologia de públics que vistent els 
museus i equipaments patrimonials. Aquest apartat, pretén abordar aquest 
coneixement per fonamentar el desenvolupament del projecte. 

 

3.1 Tipologia de discapacitats 

 

La major part de discapacitats estan cada cop més integrades en el nostre entorn 
però, no per això, cal deixar de conèixer-les i tractar-les. Al voltant d’un 10% de la 
població presenta algun tipus de discapacitat permanent. A aquesta xifra cal sumar-li 
la gent gran que va presentant diferents tipus de discapacitats associada a la seva 
avançada edat o totes aquelles persones que presenten alguna discapacitat 
temporal per causa d’un accident o una malaltia, per exemple. L’augment de la 
mitjana d’edat de la població ens fa reflexionar, molt més, sobre les necessitats 
d’adaptar la museografia a les diferents tipologies de discapacitats. 

Quines són aquestes discapacitats que necessiten uns necessitats específiques per 
garantir l’accés al contingut expositiu? Trobem el col·lectiu amb alguna discapacitat 
motriu o física que l’impedeix moure’s amb facilitat; el col·lectiu amb alguna 
discapacitat visual que l’impedeix diferenciar colors, descodificar textos o veure 
imatges; el col·lectiu amb alguna discapacitat auditiva que l’impedeix sentir 
adequadament alguns o tots els sons que es produeixen al llarg del recorregut 
expositiu; i, finalment, el col·lectiu amb alguna discapacitat psíquica que dificulta la 
comprensió del contingut i de l’espai. 

 

 

 

 

3 

Per garantir l’accés universal al contingut expositiu cal tenir en compte les necessitats dels 

col∙lectius amb algun tipus de discapacitat motriu, visual, auditiva i psíquica. 
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Les necessitats del col·lectiu amb algun tipus de discapacitat motriu són les que 
més han estat regulada per les llei. L’evolució de la normativa en aquest aspecte ha 
anat fent desaparèixer progressivament  el que es coneix com les barreres 
arquitectòniques. L’obligatorietat d’instal·lar ascensors, de complir amb unes 
mesures concretes pels accessos i passadissos i la creació de rampes ha estat un 
avantatge notori per aquest col·lectiu.  

Entre el col·lectiu amb dificultats motrius 
podem trobar-hi aquells que utilitzen algun 
mecanisme o objecte addicional per 
desplaçar-se, com ara una cadira de rodes, un 
bastó o una crossa. Però també hi trobem 
aquelles persones amb algun tipus de limitació 
funcional o motriu que dificulten els seus 
desplaçaments. 

Per aquest tipus de discapacitat és imprescin-
dible complir amb la normativa vigent sobre 
accessibilitat arquitectònica i entendre que al 
llarg del recorregut, des de l’entrada, els 
mostrador d’atenció al públic, i passant per 
tots els elements museogràfics i tots els espais 
del museu han de poder ser visitats de forma 
autònoma per una persona amb cadira de 
rodes.  

Complint amb la normativa legal vigent, els passadissos i els circuïts han de tenir 
unes mesures determinades per permetre el gir i el pas de dues cadires de rodes. 
Alhora, cal vetllar perquè aquelles persones que necessitin reposar freqüentment ho 
puguin dur a terme en espais habilitats per al descans al llarg del recorregut i la visita 
per les zones interior i exteriors del Museu del Ferrocarril de Catalunya. 

 

El col·lectiu amb algun tipus de discapacitat 
auditiva és el que menys percebem que tingui 
alguna necessitat específica perquè acostuma a 
portar aparells o a tenir recursos que li permet 
realitzar una visita sense elements diferenciadors 
respecte a la resta. El desconeixement d’aquesta 
discapacitat crear de forma involuntària barreres 
de comunicació i informació. 



Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya 
Desembre de 2016 

 

 
14 

 

Tots aquells elements sonor de la museografia que s’utilitzin per ala transmissió de 
contingut cal assegurar-se que puguin ser útils per a persones amb algun tipus de 
discapacitat o dificultat auditiva. La subtitulació d’audiovisuals, la interpretació en 
llengua de signes o l’emissió en FM, són un dels recursos més útils i més emprats 
per arribar a aquest col·lectiu. En aquest sentit, la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA) duu a terme assessoraments i traduccions a la llengua de 
signes catalana (LSC). 

 

Les necessitats del col·lectiu amb alguna discapacitat visual són les més notables 
ja que tendim a difondre el patrimoni i el seu contingut majoritàriament a través del 
sentit de la vista. Cal especificar que de discapacitats visuals n’hi ha de diferents 
tipus i de diferents graus, d’aquí que no totes les persones amb alguna discapacitat 
visual tinguin les mateixes necessitats. Trobem des de les persones amb una 
discapacitat visuals lleu que porten ulleres fins a les persones cegues que es 
desplacen amb un bastó per orientar-se. 

Una ceguesa al 100% és poc freqüent. Les persones cegues acostumen a tenir un 
nivell baix de visió que l’aprofiten al màxim per diferenciar llums, ombres, formes i 
alguns colors. Hi ha tipologies de discapacitat visual que redueixen el camp de visió, 
ofereixen una visió borrosa de la realitat o dificulten la percepció dels diferents 
colors. D’aquí la necessitat d’una correcta il·luminació al llarg del recorregut del 
museu, de la utilització de colors que contrastin per facilitar la interpretació del que 
s’està transmetent i/o de la orientació podotàctil en tot l’itinerari de la visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició “Hoy toca El Prado” del Museu del Prado. ONCE. 
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Les persones cegues utilitzen doncs el sentit del tacte i de l’oïda per a la lectura i 
percepció de la realitat. És fa necessari doncs, disposar de recursos tàctils com ara 
maquetes, reproduccions o làmines en relleu i la transmissió de contingut per aquest 
col·lectiu pot donar-se a través d’un àudio o oferint el text en braile o amb les lletres 
en relleu. La transmissió de contingut a través del tacte suposa una major dedicació 
temporal, quelcom que cal preveure-ho en la visita i reduir més el contingut per tal de 
no convertir-lo en una fatiga pel visitant cec.  

Per impulsar una visita 
autònoma i segura de la 
persona cega o amb 
discapacitat visual elevada cal 
tenir molt present que cal 
evitar qualsevol tipus 
d’obstacle o element 
museogràfic que pugui ser 
causa d’accident. És així com 
cal que la senyalització i els 
elements expositius s’iniciïn 
des del terra o s’indiquin amb 
marques podotàctils per tal de 
poder-se detectar amb el 
bastó.        Museu de les Ciències Naturals de Barcelona. C. Serradell 

 

Entorn al col·lectiu amb alguna limitació psíquica o intel·lectual és important 
establir connexions amb la realitat o amb contingut que els sigui familiar. Parlar de 
conceptes abstractes o d’altres èpoques i contexts sense crear paral·lelismes amb la 
quotidianitat d’aquest col·lectiu dificulta la comprensió i el gaudi de la visita. D’aquí la 
necessitat de mostrar elements quotidians al llarg del recorregut expositiu. Els 
elements tàctils i olfactius també ajuden a establir connexions per facilitar-ne la 
comprensió. 

L’ús del llenguatge ha de tendir a ser planer i amè, comprensible per a qualsevol 
públic i no només per a professionals especialitzats en el sector. L’expressió i la 
descripció de sentiments i sensacions és un bon recurs per a captar aquest 
col·lectiu. Entre les persones amb alguna discapacitat psíquica podem trobar els que 
pateixen malalties neurodegeneratives, com l’alzheimer, o paràlisis cerebrals o 
síndrome de Down. El ventall, per tant, és molt divers i complex, fet que suposa 
haver d’adaptar la visita de forma específica en cada cas. 
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Entre aquest col·lectiu també hi trobem persones amb trastorns emocionals que 
poden sentir-se desorientats i atemorits pel desconcert. Esdevé important doncs, 
explicar què es trobarà en cada moment i evitar elements sorpresa que puguin ser la 
causa de situacions descontrolades emocionalment. L’ús de mapes i senyalitzacions 
és molt necessari per aquest col·lectiu. 

 

 

3.2 Tipologia de públics 

 

La pluralitat ciutadana és una realitat i d’aquí la necessitat de diferenciar les 
tipologies de públics perquè, encara que no presentin cap tipologia de discapacitat 
concreta, sí que poden presentar unes necessitats determinades que convé tenir 
presents per ser accessibles en la transmissió del contingut del museu. A grans trets, 
podem diferenciar la tipologia de públics en: nivell cultural, tipus de formació, infants, 
estrangers i formació en TIC. 

El tractament del contingut és un aspecte que s’ha tractat al parlar de les persones 
amb alguna discapacitat psíquica o intel·lectual però, que convé tractar-la també en 
aquest apartat. No tota la gent està familiaritzada en la temàtica del museu o, fins i 
tot, no tota la gent està interessada en el contingut que es mostra, d’aquí la necessi-
tat de crear diferents itineraris de contingut segons es vulgui aprofundir més o menys 
o segons es tinguin uns coneixements previs específics relacionats amb la matèria o 
no. Si tot el contingut es tracta de la mateixa manera a través dels plafons informa-
tius, finalment, aquest públic desconnectarà i ja no tindrà interès en continuar cop-

sant el contingut de l’exposició. 

El nivell de formació del públic 
també determina l’accés al 
contingut, ja que no tothom té 
adquirits coneixements relacionats 
amb el context sociohistòric o una 
perspectiva de fets històrics al 
voltant d’una data determinada. 
Eixos cronològics o explicacions 
per contextualitzar el contingut, 
són de gran ajuda per evitar 
barreres de contingut. 

                       Visita amb infants al Museu Deu 
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Les visites amb infants o públic  familiar estan també relacionades amb el tractament 
del contingut. Depenent de les edats es fa inviable tractar temes geogràfics o 
històrics de forma detallada perquè els infants encara no han desenvolupat la 
percepció i concepció de l’espai geogràfic ni del temps històric. La seva concentració 
també és menor i d’aquí la necessitat de transmetre el contingut de forma dinàmica i 
amb elements fantàstics que motivin la seva atenció. 

 

 

 

 

Un altre dels elements que tot museu ha de plantejar-se és el tema del tractament de 
les llengües. Les llengües no deixen de ser barreres d’accés al contingut quan el 
visitant no la domina. D’aquesta realitat s’extreu la necessitat de mostrar el contingut 
amb el màxim de llengües possible per garantir un major accés al contingut. La 
determinació de l’ús d’unes llengües o unes altres, a banda de l’oficialitat d’aquestes 
en cada territori, es deu a la procedència habitual del visitant de cada museu. La 
traducció a les llengües suposa pèrdua d’espai en la transmissió de contingut, 
quelcom que convida a les institucions a adoptar mecanismes TIC per a la traducció 
dels continguts. 

I en l’aspecte TIC és on trobem una altra possible barrera d’accés al contingut. Cada 
cop és més habitual 
l’ús d’aplicacions a 
través de diversos 
dispositius electrònics 
però, cal tenir present 
que no tothom està 
format ni té el costum 
d’utilitzar les TIC. Hi ha 
un sector de la 
població que pateix un 
buit en l’àmbit TIC que 
cal tenir present a 
l’hora de promoure 
l’atenció a la diversitat 
dels diferents públics. 

                                              Un QR d’una exposició al CCCB 

Per eliminar barreres d’accés al contingut hem de tenir present les diferents tipologies de 

públics determinades pel nivell cultural, el tipus de formació, l’edat, la llengua que utilitzen i/o 

la seva formació en el camp de l’ús de les TIC. 
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3.3 Experiències d’atenció a la diversitat als museus 

 

Una de les mesures més conegudes d’atenció a la diversitat per a col·lectius amb 
alguna discapacitat motriu o de mobilitat fou el disseny del Museu Guggenheim de 
Nova York. Un museu de diverses plantes de pisos amb una rampa progressiva que 
segueix el recorregut expositiu evitant així, barreres arquitectòniques. Aquest 
disseny és totalment inclusiu perquè tot visitant utilitza el mateix espai per circular i 
no hi ha un espai específic perquè les persones amb alguna discapacitat o dificultat 
de mobilitat es desplaci.  

D’exemples de museus que aposten per l’atenció al col·lectiu amb discapacitat 
motriu o de mobilitat n’hi ha molts en la mesura que tots ells es van adaptant a la 
normativa arquitectònica vigent. La major part d’edificis antics van rehabilitant-se i 
instal·lant mesures per ser totalment accessibles.    

La Mirada Tàctil amb llengua de signes és una experiència que es va desenvolupant 
als diferents museus. Es tracta de poder tenir enregistrat amb un audiovisual el 
contingut dels textos dels plafons per poder ser escoltats per a persones que no 
poden llegir-ho per dificultats visuals i per poder ser vistos amb llenguatge de signes 
per als que utilitzen aquest mitjà per comunicar-se. A Catalunya tenim la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) que assessora en temes de 
discapacitat auditiva i fa interpretacions en llengua de signes catalana (LSC). 

Entre les experiències amb persones que presenten alguna discapacitat visual 
podem trobar l’exposició que es va fer al Museu del Prado “Hoy toca El Prado” on un 
seguit de quadres 
estaven reproduïts en 3D 
i inclinats per tal de 
poder-los tocar i 
visualitzar mentalment la 
composició i les diferents 
textures (colors) de 
l’obra. Una dels recursos 
cada cop més estesos és 
la reproducció de peces 
de la col·lecció com ha 
desenvolupat, per 
exemple, el Museu de les 
Ciències Naturals de 
Barcelona.                       Mòdul de La Mirada Tàctil a Moià 
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L’experiència més innovadora i extensa a Catalunya és el programa de La Mirada 
Tàctil de la Diputació de Barcelona. Trenta-dos museus disposen d’un mòdul tàctil 
amb objectes representatius de la col·lecció i transmissió de contingut amb braile per 
fer més accessible el museu, especialment al col·lectiu de persones cegues o amb 
alguna discapacitat visual severa.  

La Mirada Tàctil és un projecte desenvolupat per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Centre de Recursos Educatius de 
l'ONCE de Barcelona. El projecte es va gestar l'any 2006 i ha anat expandint-se en 
els diferents museus de la xarxa de museus locals de la província de Barcelona. Els 
diferents mòduls segueixen un mateix patró amb un plafó on es mostra el contingut 
bàsic del museu i un mostrador on hi ha dipositades diferents peces representatives 
del museu per poder ser tocades. Aquest moble també incorpora una cartel·la amb 
braile i el text es presenta amb macrocaràcters per fer més accessible el contingut a 
les persones cegues o que presenten alguna dificultat o discapacitat visual. 
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El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del 
Ferrocarril de Catalunya 

 

4.1 Objectius del projecte 

 

El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya, en 
coherència amb el títol, persegueix l’objectiu fonamental de fer del museu un museu 
el més accessible i inclusiu possible. Per això, parteix primerament d’una anàlisi de 
la realitat del museu amb les seves especificitats i posteriorment d’una anàlisi de les 
diferents tipologies de públics i col·lectius. 

 

 

 

 

 

Per fer del museu el més accessible i inclusiu possible cal seguir els següents 
objectius més específics: 

- Analitzar les diferents tipologies de discapacitat i col·lectius i les seves 
necessitats específiques. 

- Analitzar les particularitats del Museu del Ferrocarril i les seves possibilitats en 
l’atenció a la diversitat. 

- Cercar diferents recursos i estratègies al voltant de l’accessibilitat i la inclusió 
dutes a terme per diferents museus.   

- Dotar el Museu del Ferrocarril de recursos i estratègies per atendre els 
diferents col·lectius amb discapacitats i les diferents tipologies de públics.  

- Connectar el Projecte d’Accessibilitat i Inclusió dins el Projecte Museogràfic 
del futur gran Museu del Ferrocarril de Catalunya. 

- Dissenyar diversos mòduls multisensorials per incorporar en la museografia 
del museu actual i la futura. 

- Redactar orientacions per tenir en compte l’accessibilitat i la inclusió en el 
projecte museogràfic concret del futur gran museu. 

 

El projecte persegueix fer del Museu del Ferrocarril de Catalunya un museu el més 
accessible i inclusiu possible per a les diferents tipologies de públics i col·lectius. 

4 
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L’assoliment de tot aquest seguit d’objectius doncs, farà possible l’objectiu 
fonamental que dóna nom al projecte i farà del Museu del Ferrocarril un museu de 
ple segle XXI que persegueix una accessibilitat universal i una transmissió de 
coneixements per a tots els públics i col·lectius diversos.  

 

4.2 Contingut i discurs expositiu del museu 

 

Un Projecte d’Accessibilitat i Inclusió que fos teòric i que no anés connectat amb els 
àmbits expositius, el contingut i el discurs museològic no tindria sentit. Des de l’inici 
aquest projecte s’ha encarrilat pensant en la futura museografia del nou gran Museu 
del Ferrocarril de Catalunya prevista a desenvolupar en els anys 2018 i 2019. La 
connexió entre aquest projecte i el projecte museogràfic és innegable. 

Coneixedors de les directrius de contingut marcades pel projecte museogràfic, la 
proposta de mòduls que es presenta s’adapta al discurs expositiu que es determina 
per tal d’avançar de forma paral·lela com si fossin una sola via de tren que es dirigeix 
cap a una mateixa direcció. 

Els espais arquitectònics del futur gran museu condicionen també el contingut 
expositiu. Ens trobem amb l’edifici de l’Economat com a primer espai funcional on hi 
ha els serveis d’atenció al visitant, tenim la nau del pont grua, la gran nau pendent 
de rehabilitar i l’exterior l’edifici de la rotonda i tota la col·lecció de locomotores.  

 

 

 

 

 

Àmbits i espais físics del futur                 
Museu del Ferrocarril de Catalunya: 

1. El Vestíbul 
2. La Nau del pont grua 
3. La Gran Nau 
4. L’Exterior 
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A l’espai del vestíbul, l’antic Economat i l’actual espai museogràfic del Museu, està 
projectat com a espai de rebuda i serveis als visitants del museu, quelcom que ens 
permet aprofitar com a espai de benvinguda i introducció al visitant. Un espai idoni 
per informar al visitant de les parts del museu i del què veurà sense entrar en 
contingut de forma específica. En aquest espai hi ha ubicat el primer mòdul d’aquest 
projecte. 

L’espai de la Nau del pont grua, avui dia utilitzada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú com a espai destinat a les entitats de la ciutat mitjançant un conveni que 
finalitza el 2019, formarà part del recorregut museogràfic i s’hi explicarà l’origen de 
les instal·lacions: el personatge de Francesc Gumà i Ferran, la línia de ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú i els tallers de manteniment de les locomotores. En aquest espai 
hi ha ubicat el segon mòdul d’aquest projecte. 

L’àmbit de la gran nau, a dia d’avui pendent d’acabar de rehabilitar, serà l’àmbit 
expositiu més extens i es preveu que estigui dividit en dos àmbits temàtics: l’àmbit 
més tècnic i l’àmbit més social al voltant del món del ferrocarril. En aquest espai es 
proposen dos mòduls, el tercer i el quart, on es persegueix la comprensió del 
funcionament d’una màquina de vapor, les tipologies de tracció mecànica i la 
immensitat d’objectes diferents del món del ferrocarril que evidencien un llenguatge 
específic al voltant dels trens. 

 

 

Vista aèria de les instal·lacions del Museu del Ferrocarril de Catalunya 

 

Per últim, l’espai de l’exterior amb l’edifici de la rotonda i la col·lecció de locomotores 
que és la joia del Museu del Ferrocarril. Per explicar la superfície i connectar les 
instal·lacions del museu amb l’actualitat en aquest espai s’hi projecte el cinquè 
mòdul d’aquest projecte. 
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4.3 Recursos d’atenció a la diversitat que s’utilitzen 

 

Partint de l’anàlisi de les diferents tipologies de discapacitat i de públics, el projecte 
d’Accessibilitat i Inclusió del Museu del Ferrocarril de Catalunya dissenya cinc 
mòduls multisensorials per tal d'apropar el contingut expositiu a la pluralitat 
ciutadana. Els diferents mòduls, accions i recursos previstos no van dirigits de forma 
exclusiva a un col·lectiu determinat sinó que esdevenen elements integrats dins la 
futura museografia del museu per tal que en puguin gaudir tots els visitants. Els 
mòduls que es presenten doncs, enriqueixen la visita i apropen el contingut del 
museu a tots els col·lectius. 

Es presenten cinc mòduls que estan dissenyats per poder ser accessibles pels 
infants, amb una alçada inferior a la mitjana d'una persona adulta, i per les persones 
amb cadira de rodes. Els mòduls presenten una alçada adequada perquè la gent 
que es desplaça amb cadira de rodes pugui interactuar i arribar als diferents 
elements que presenten els mòduls. Alhora, els diferents mòduls estan dissenyats 
amb un buit a l'espai central inferior que permet incorporar la cadira de rodes evitant 
així una barrera d'accessibilitat innecessària. En el cas dels mòduls que puguin 
veure's des de diferents perspectives, permeten també que la cadira de rodes pugui 
incorporar-se des de la part davantera i la posterior. Aquesta perspectiva ha estat el 
fonament a l'hora de concebre, dissenyar i estructurar els diferents mòduls que es 
presenten en el següent apartat. 

 

 

Mòdul de La Mirada Tàctil al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú 
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Un dels aspectes que també està relacionat amb les mides dels mòduls és el fet de 
tenir en compte que qualsevol reproducció, maqueta o element tàctil orientatiu no pot 
superar l'abast de les dues mans. Al tractar-se d'elements d'orientació espaial per al 
col·lectiu amb discapacitat visual, si superés aquesta mesura podria provocar l'efecte 
contrari amb confusions. Tenim doncs un altre condicionant que s'ha tingut en 
compte a l'hora de dissenyar els mòduls. 

Per tractar el tema de l'orientació relativa a l’espai dins del museu s'ha partit del 
disseny de maquetes i mapes en relleu per tal que els diferents públics puguin 
conèixer les dimensions i 
l'organització dels diferents 
espais expositius del museu 
per moure's amb llibertat. 
Tots els mòduls presenten 
elements tàctils dirigits, 
especialment, pel col·lectius 
de persones amb ceguesa o 
discapacitat visual profunda 
que són els que tenen una 
major dificultat d'accés al 
contingut.                  Maqueta al Museu Marítim de Barcelona 

Les imatges i els mapes visuals venen majoritàriament substituïts per reproduccions 
en relleu que, tot i la diferenciació de colors, pel públic amb discapacitat visual lleu o 
el públic en general, permeten al col·lectiu amb una discapacitat visual severa gaudir 
del mateix contingut. Els elements en relleu presenten diferents alçades, gruixos i 
tramats per diferenciar els aspectes que es volen transmetre. Diferents 
reproduccions a escala d'elements de la col·lecció del Museu del Ferrocarril de 
Catalunya permeten també conèixer els detalls i connectar amb aquests. 

Els diferents mòduls multisensorials que es presenten en aquest projecte, 
esdevenen uns recursos museogràfics complementaris per a la futura museografia, 
quelcom que es tradueix en esdevenir elements que no aporten contingut nou sinó 
que recolzen el discurs expositiu del museu. Aquest fet suposa que el contingut que 
es transmet en aquests mòduls és un contingut bàsic adequat per la diversitat de 
públics: infants, gent no especialista en l'àmbit del ferrocarril, gent amb un nivell 
educatiu baix o gent poc interessada en la matèria o el museu.  

 

 

 

Els cinc mòduls que es presenten esdevenen recursos museogràfics que enriqueixen la visita i 

permeten apropar el contingut del museu a la pluralitat de la ciutadania. 
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El tractament de les llengües estrangeres amb la traducció del contingut no ve 
directament concretat en els mòduls sinó que es recomana utilitzar plataformes 
interactives -com ara els QR- que dirigeixin al públic interessat a pàgines 
específiques del web. Aquest recurs permet, alhora, que cada persona utilitzi el seu 
dispositiu electrònic per accedir al contingut adequant-lo a les seves necessitats 
(ampliant la mida del text, fent una lectura auditiva del text i les imatges que es 
presenten, etc.). Un recurs que permet eliminar barreres d'accés TIC, evitant la 
utilització de dispositius aliens que podrien dificultar la seva correcta utilització. 

Com que hi ha poc contingut a tractar, hi ha poc text. Amb tot, es té cura de la 
combinació de colors per intentar que no creïn confusió i no dificultin la lectura al 
col·lectiu amb algun tipus de discapacitat visuals. Les lletres del text venen en relleu i 
en braile per facilitar la lectura i oferir diferents recursos per a que cadascú empri el 
que més li escaigui segons les seves necessitats individuals. 

En els diferents mòduls es vetlla per presentar també elements que formen part de la 
nostra actualitat per tal de poder fer connexions intel·lectuals amb conceptes 
adquirits i amb la realitat que ja coneixem, facilitant així la comprensió del contingut, 
especialment per a persones amb algun tipus de discapacitat psíquica. Per últim, i 
també per facilitar la comprensió del contingut, es presenten dispositius olfactius 
relacionats amb el món del ferrocarril i, més concretament, amb la màquina de 
vapor. 
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Presentació de les propostes de mòduls multisensorials 

 

5.1 Mòdul 1. El Museu del Ferrocarril 

 

Ubicació: Dins el vestíbul (antic Economat) on 
hi haurà l’àrea d’atenció i serveis al visitant 
(recepció, botiga, taquilles, etc.). 

Si aquest mòdul es volgués crear a curt termini, 
en l’actualitat es podria col·locar abans d’entrar 
a l’edifici de l’Economat per poder començar una 
visita guiada des d’allà i un cop dins del museu 
poder anar bolcant el contingut propi de 
l’exposició permanent del Museu del Ferrocarril 
de Catalunya. 

 

Contingut museogràfic de l’àmbit: Introducció al Museu del Ferrocarril dins l’espai 
funcional que no pretén tractar contingut de forma directa i explícita. No es tracta 
d’un espai amb una temàtica específica del contingut sinó d’un espai d’atenció al 
visitant on se l’orienta, se li explica què veurà al museu, quin és l’itinerari recomanat, 
amb quins àmbits temàtics està dividida l’exposició permanent, quins espais i sales 
completes l’exposició, etc.  

 

Descripció del mòdul: Es tracta d’un mòdul que està compost per dues parts que 
poden col·locar-se de forma separada si les necessitats museogràfiques d’espai així 
ho requereixen. Per una banda, tenim la maqueta de l’espai del Museu del 
Ferrocarril de Catalunya i, per l’altra, un mapa amb relleu que indica els diferents 
espais expositius i zones de serveis i atenció al visitant. 

La maqueta està situada en una mostrador pla i mostra les dimensions del recinte 
del futur Museu del Ferrocarril permetent així al visitant apreciar els diferents edificis i 
espais: l’Economat, la nau del pont-grua, la gran nau i tota la rotonda amb la 
col·lecció de locomotores. Per temes de conservació de la maqueta, es concep amb 
una protecció d’un metacrilat que pugui retirar-se fàcilment quan les necessitats del 
públic visitant així ho demanin. 

5 
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La maqueta aniria acompanyada d’un mapa en relleu amb la inclinació corresponent 
per ser un recurs per a les persones cegues o amb algun tipus de discapacitat 
visuals severa que necessitin guiar-se a través del tacte per concebre mentalment 
l’espai, les dimensions i el mapa amb els diferents indrets del museu. 

El mapa en relleu mostrarà les limitacions dels diferents edificis i espais expositius, 
les zones de serveis i atenció al visitants i l’extensió i la col·locació de la col·lecció de 
locomotores del museu. Mostrarà també diferents números dels àmbits de visita del 
museu i un itinerari recomanat. 

La utilitat d’aquest mòdul multisensorial no és pas la de transmetre contingut sinó la 
d’introduir el museu al visitant perquè aquest es pugui situar i saber què visitarà 
dimensionant l’espai. Aquest mòdul complementarà possibles tríptic en format paper 
on es presenta el museu amb els seus àmbits expositius i es detalla l’itinerari de 
visita recomanat. El mòdul no esdevé exclusiu per a públic amb algun tipus de 
discapacitat visual sinó que esdevé un element de comprensió de l’espai per a tots 
els públics. 
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5.2 Mòdul 2. Francesc Gumà i la línia de ferrocarril de Vilanova 

 

Ubicació: Dins la Nau del pont-grua on hi haurà el 
primer àmbit expositiu del futur museu situant el 
visitant en el context del recinte patrimonial. 

En l’actualitat, si es decidís crear aquest mòdul a 
curt termini, es podria col·locar al costat de l’inici 
de les escales que pugen cap al primer pis dins 
l’àmbit expositiu. Seria un element que donaria 
importància al personatge que, a dia d’avui, passa 
desapercebut i aniria en consonància amb la 
fotografia del personatge que hi ha a l’inici de les 
escales cap a la planta superior.  

 

Contingut museogràfic de l’àmbit: Dins d’aquest àmbit expositiu s’explicarà en 
què consistia un taller de locomotores, què s’hi feia, qui hi treballava, quines eines 
necessitaves, com desenvolupaven les diferents tasques, en què consistia el 
manteniment de les màquines de vapor i es contextualitzarà el taller des d’un punt 
de vista social, històric i cultural.  

En aquest context també s’exposarà el personatge de Francesc Gumà i Ferran, qui 
era i què va fer. I també s’explicarà la història del ferrocarril a Catalunya i Espanya, 
què va suposar i per què es relaciona l’arribada del ferrocarril amb el progrés i el 
desenvolupament econòmic . Més concretament també es mostrarà la línia de 
ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, el projecte, el desenvolupament i la reserva de sòl 
per al desenvolupament de l’àmbit del ferrocarril en aquesta ciutat. 

 

Descripció del mòdul: Es tracta d’un mòdul connex per explicar el contingut 
fonamental d’aquest àmbit expositiu: el personatge de Francesc Gumà i Ferran, la 
línia de ferrocarril Valls- Vilanova- Barcelona i la reserva de sòl urbà destinat al 
ferrocarril. Tot un àmbit que es situa a finals del segle XIX. 

El mòdul doncs, es caracteritza per un plafó visual amb una imatge de Francesc 
Gumà pròpia de l’època, un mapa ferroviari amb les línies de ferrocarril existents i un 
mapa de la ciutat on queda manifesta la dimensió de la gran reserva de sòl urbà 
destinada als serveis per a la línia de ferrocarril  de Vilanova i la Geltrú. 
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A banda del plafó vertical hi ha un plafó tàctil inclinat amb la imatge de Francesc 
Gumà i Ferran en 3D, un mapa en relleu de les línies de ferrocarril de finals de segle 
XIX i un mapa en relleu i diferents textures de la ciutat de Vilanova i la Geltrú per 
evidenciar la gran reserva d’espai per al món del ferrocarril. En el cas dels mapes en 
relleu les línies, a banda de mostrar-se en diferents colors, tindran diferents gruixos, 
alçades i tramats que en permetran la seva conceptualització de forma tàctil. 

En el cas del mapa amb les línies de ferrocarril existents, per exemple, les línies 
principals tindran un gruix més destacat i un color més intens respecte a les línies de 
ferrocarril secundàries. A banda, la línia de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú que 
uneix Barcelona amb Pica-moixons (Valls), tindrà una trama i un color diferents per 
destacar-la de la resta i donar-li una major importància ja que és el contingut que es 
detalla en aquest àmbit.   
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5.3 Mòdul 3 El funcionament d’una màquina de vapor  

 

Ubicació: Dins la gran nau, que serà l’edifici 
que acollirà la major part de l’espai expositiu i 
que tractarà sobre el món del ferrocarril des 
d’un punt de vista de l’àmbit tècnic i social.  

Si es decidís crear aquest mòdul a curt termini, 
actualment es podria incorporar a la planta 
baixa del vestíbul del museu actual abans de 
sortir a la rotonda. Serviria com a prèvia a l’hora 
d’explicar i entendre el funcionament d’una 
màquina de vapor abans de veure la col·lecció 
de locomotores de vapor que allotja el museu. 

 

Contingut museogràfic de l’àmbit: Segons les línies basques de la museografia 
del futur museu del ferrocarril, la gran nau estarà dividida en dos grans apartats: 
l’àmbit tècnic, per una banda, i l’àmbit social, per l’altra. Sent l’àmbit social el que 
allotja una major infraestructura museogràfica que impossibilita un encabir-hi un 
espai per a un mòdul multisensorial i estant aquest àmbit cobert pel que fa a eines i 
recursos d’atenció a la diversitat. Aquest mòdul es centrarà en l’àmbit tècnic. 

En l’àmbit expositiu de la gran nau està previst explicar tots els diferents aspectes al 
voltant de la part més mecànica, tècnica i social dels ferrocarrils. Es tracten així 
aspectes com: els diferents sistemes de tracció dels trens (el vapor, el dièsel i 
l’electricitat), els diversos aspectes a mesurar dels trens per comparar-los (potència, 
velocitat, consum, eficiència i contaminació), els oficis al voltant del tren i els seus 
uniformes, els senyals de tren per garantir una major seguretat, les estacions, la 
indústria ferroviària (context industrial, el port de mercaderies), els trens del món que 
uneixen diferents cultures i diferents maneres de viatjar, el present i el futur del tren 
(últimes innovacions i projeccions futures), entre molts altres. 

 

Descripció del mòdul: Aquest mòdul es centra en explicar el funcionament d’una 
màquina de vapor partint de la locomotora de vapor Mataró que es posa en 
funcionament cada primer diumenge de mes. Al plafó vertical es representa aquesta 
màquina de vapor amb una fotografia amb vista lateral per tal d’establir connexions 
amb la màquina que poden veure a l’exterior i periòdicament funcionant. 
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A la part inferior de la fotografia hi trobem un dibuix amb les diferents parts i seccions 
de la locomotora Mataró i al plafó tàctil inclinat la mateixa imatge de La Mataró amb 
les diferents parts en relleu que mostren el funcionament de la màquina de vapor i el 
funcionament de la tracció mecànica d’aquesta a partir de diferents tramats i relleus. 
Totes les seccions estan numerades per tal de facilitar la seva comprensió i les 
diferents parts de la locomotora van acompanyades de botons que activen àudios 
relacionats amb la secció de la locomotora que es prem (sortida de fum, aigua, foc, 
pala per agafar el carbó, etc.). 

 

La part interior del 
mòdul doncs, acull un 
dispositiu de 
reproducció de sons i un 
altaveu. En els plafó 
vertical també hi ha les 
diferents imatges dels 
diferents sons que es 
reprodueixen per 
millorar-ne la seva 
comprensió.  

Per últim, a banda i 
banda del panell tàctil 
inclinat hi ha incorporats 
dos dispensadors 
d’olors relacionats amb 
la màquina de vapor: un 
de carbó i un de fum. 

Aquest mòdul servirà 
per entendre millor el 
funcionament de les 
màquines de vapor i la 
seva part mecànica per 
fer anar les rodes i els 
eixos.  
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5.4 Mòdul 4. Els diferents tipus de tracció mecànica 

 

Ubicació: Dins la gran nau, que serà l’edifici 
que acollirà la major part de l’espai expositiu i 
que tractarà sobre el món del ferrocarril des 
d’un punt de vista de l’àmbit tècnic i social. 

Si es decidís crear aquest mòdul a curt termini, 
en l’actualitat aquest mòdul es podria incorporar 
a la rotonda on hi ha la col·lecció de 
locomotores per tal de poder identificar les 
reproduccions tàctils amb les reals. Al ser un 
espai cobert també permetria la conservació del 
mòdul i de les diferents reproduccions, ajudant 
a explicar el tipus de locomotores existents. 

 

Contingut museogràfic de l’àmbit: Segons les línies basques de la museografia 
del futur museu del ferrocarril, la gran nau estarà dividida en dos grans apartats: 
l’àmbit tècnic, per una banda, i l’àmbit social, per l’altra. Sent l’àmbit social el que 
allotja una major infraestructura museogràfica que impossibilita un encabir-hi un 
espai per a un mòdul multisensorial i estant aquest àmbit cobert pel que fa a eines i 
recursos d’atenció a la diversitat. Aquest mòdul es centrarà en l’àmbit tècnic. 

En l’àmbit expositiu de la gran nau està previst explicar tots els diferents aspectes al 
voltant de la part més mecànica, tècnica i social dels ferrocarrils. Es tracten així 
aspectes com: els diferents sistemes de tracció dels trens (el vapor, el dièsel i 
l’electricitat), els diversos aspectes a mesurar dels trens per comparar-los (potència, 
velocitat, consum, eficiència i contaminació), els oficis al voltant del tren i els seus 
uniformes, els senyals de tren per garantir una major seguretat, les estacions, la 
indústria ferroviària (context industrial, el port de mercaderies), els trens del món que 
uneixen diferents cultures i diferents maneres de viatjar, el present i el futur del tren 
(últimes innovacions i projeccions futures), entre molts altres. 

 

Descripció del mòdul: En aquest mòdul es pretén explicar els diferents tipus de 
locomotores, els diferents tipus de tracció mecànica i mostrar que durant un període 
del segle XX els tres tipus de tracció mecànica de les locomotores van conviure. El 
mòdul parteix d’un plafó vertical amb la imatge de cinc locomotores i les seves 
característiques a la part inferior. 
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Davant d’aquest plafó vertical hi ha un mostrador amb les cinc reproduccions de les 
locomotores que s’exposen amb imatges a la part superior i en mida real a l’exterior. 
A la part central hi haurà tres locomotores amb els tres tipus de tracció mecànica per 
explicar que a mitjans del segle XX van conviure: la màquina de vapor, la màquina 
dièsel i la màquina elèctrica. A la part esquerra hi haurà una reproducció de la 
màquina Mataró de vapor que ens permetrà comparar-la amb la màquina de vapor 
de mitjans de segle XX i veure’n l’evolució. I a la part dreta hi haurà una reproducció 
d’un tren elèctric d’alta velocitat actual que ens permetrà veure l’evolució dels trens i 
fer una connexió amb els que tenim en l’actualitat. 
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5.5 Mòdul 5. El Museu del Ferrocarril i el seu entorn actual 

 

Ubicació: A la part exterior, preferiblement sota 
d’un cobert al costat de l’edifici de la rotonda on hi 
ha l’exposició del seguit de locomotores de la 
col·lecció del Museu del Ferrocarril. El fet de 
col·locar aquí el mòdul permetria una major 
connexió entre el contingut i el context actual del 
recinte del museu i els voltants que també estan 
relacionats amb el món del ferrocarril.   

Si es decidís crear aquest mòdul a curt termini es 
podria col·locar al mateix lloc, sent un mòdul mòbil 
per poder ser desplaçat on millor s’escaigui. 

 

Contingut museogràfic de l’àmbit: Al trobar-se a l’exterior, no hi ha un contingut 
explícit a projectar ja que, aquest s’ha transmès al llarg de la museografia dins dels 
diferents edificis i espais. L’espai amb la seva col·lecció és l’element patrimonial a 
observar, comprendre i apreciar, tot interioritzant el contingut tractat en els àmbits 
expositius anteriors. En aquest indret hi ha la col·lecció de locomotores, la rotonda i 
el pont giratori. És un bon espai doncs, per tractar el tema de la connectivitat de les 
vies amb el món i la relació del Museu del Ferrocarril de Catalunya amb l’estació de 
tren de Vilanova i la Geltrú, el monument al ferrocarril i els terrenys de Francesc 
Gumà i Ferran a dia d’avui. 

 

Descripció del mòdul: Es tracta d’una maqueta que mostra el Museu del Ferrocarril 
de Catalunya amb el seu context actual i la seva relació amb el món del ferrocarril a 
dia d’avui. La maqueta mostra la rotonda amb el pont giratori, les diferents vies per 
aparcar els trens, els edificis del museu i també els edificis dels tallers actuals de la 
Renfe i l’estació de trens de Vilanova i la Geltrú. 

Al ser una maqueta sobre un mapa actual de la ciutat es poden localitzar també els 
carrers principals d’aquesta, els edificis de l’entorn actual com ara la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer, les cases de protecció oficial d’aleshores, el monument al 
ferrocarril, la Universitat Politècnica de Catalunya, etc. 
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A diferència de la maqueta inicial que ens dimensionava el museu, aquesta ens 
dóna una major obertura i ens permet connectar el museu amb la resta del món i 
amb la realitat quotidiana del visitant. A través d’aquesta maqueta s’ofereix una 
mirada molt més àmplia per tal que el visitant no concebi el museu com quelcom 
aïllat en el temps i en l’espai sinó tot el contrari, la seva influència i connectivitat amb 
els edificis de l’entorn, amb la universitat i amb el món del ferrocarril actual.  

La maqueta destaca en relleu els edificis relacionats amb el món del ferrocarril, 
(estant tots aquests numerats i concretats amb la llegenda corresponent), en color hi 
ha tota la zona actual destinada al ferrocarril i amb color també els diferents edificis 
actuals relacionats amb el ferrocarril. Les diferents trames del relleu ens permeten 
diferenciar, alhora les vies, les andanes, els edificis actuals relacionats amb el món 
del ferrocarril.  
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Orientacions d’accessibilitat i inclusió per a la futura 
museografia 

 

La connexió entre aquest projecte i la futura museografia del Museu del Ferrocarril 
de Catalunya és innegable. Tal i com s’exposa en capítols anteriors són dos 
projectes paral·lels que es nodreixen l’un de l’altre. Un projecte d’Accessibilitat i 
Inclusió no és pas un projecte tancat en el temps sinó que és un projecte permanent 
al llarg dels anys i transversal en les diferents àrees i accions que desenvolupa i 
anirà desenvolupant el museu. 

A continuació es presenten un seguit d’orientacions a tenir en compte de cara a la 
futura museografia per tal de blindar i garantir una coherència i una connectivitat 
entre un projecte i l’altre i, de forma més específica, entre els mòduls presentats i els 
diferents recursos, activitats i elements museogràfics que el Museu del Ferrocarril de 
Catalunya anirà dissenyant en els propers anys.  

 

6.1 Recursos per a l’atenció dels col·lectius amb discapacitat 

 

Ja hem vist que quan parlem de col·lectius amb alguna discapacitat ens referim a 
quatre tipologies: físiques o motrius, auditives, visuals i psíquiques. L’apartat 3 
d’aquest projecte marca molt les pautes per concebre la diversitat d’aquests col·lec-
tius. Les pautes que es recomanen seguir són les que s’indiquen a continuació. 

Entorn al col·lectiu amb alguna discapacitat o dificultat física és bàsic seguir la 
normativa actual vigent que marca tot l’aspecte arquitectònic amb les diferents 
mides, inclinacions i aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar i construir 
espais per a públic divers. Per tant, cal seguir totes les indicacions regulades al Codi 

Tècnic d’Edificació, les diferents normes (UNE) que la 
desenvolupen i el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

Tot el mobiliari i la museografia ha d’estar dissenyat 
pensant en poder atendre a les persones que es 
desplacen amb cadira de rodes i hi ha d’haver diferents 
espais per al repòs al llarg del recorregut expositiu per 
donar l’opció a seure per aquelles persones amb dificultat 
per desplaçar-se que ho necessitin.  

6 



      Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya 
                                                                                           Desembre de 2016 

 

 
37 

 

A l’entrada del museu convindria que hi hagués la possibilitat d’oferir cadira de rodes 
per aquelles persones grans o amb dificultat de mobilitat. Alhora, convindria que en 
diferents espais del museu s’oferís la possibilitat d’agafar i retornar cadires plegables 
per seure allà on el visitant li plagui, podent així continuar gaudint de la visita. Les 
taquilles de l’entrada són també importants per deixar-hi tot allò que no es necessita 
en la visita al museu i que permet al visitant poder anar més còmode i gaudir de la 
seva estada al museu. 

Es recomana un recorregut sense cap tipus de graons ni elements que interrompin el 
pas pla del visitant per apostar així per un recorregut totalment inclusiu i evitar que 
les persones amb algun tipus de discapacitat física hagin de passar per llocs 
diferenciats del públic en general. Cal un circuit que garanteixi l’accés de les cadires 
de rodes a tot el recinte amb una amplada mínima d’uns 120 cm. Cal tenir present 
també que al llarg del recorregut hi ha d’haver espai perquè les cadires de rodes i les 
cadires de rodes motoritzades puguin girar i per no obstaculitzar el pas, permetre 
que dues puguin circular en els diferents sentits. 

En el cas del Museu del Ferrocarril de Catalunya convé estudiar la possibilitat 
d’evitar graons en el canvi d’edificis i de nivells i, el més complicat per la inversió que 
suposa que és pavimentar l’exterior on hi ha la col·lecció de locomotores. Hi ha molts 
tipus de pavimentació. Aquesta hauria d’anar en consonància amb les necessitats 
del museu i garantir que les vies de tren continuïn sent funcionals.    

Vista aèria de l’espai exterior del recinte del Museu del Ferrocarril de Catalunya. 
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Si en algun cas no fos possible substituir unes escales per una rampa per a tothom, 
caldria garantir que en un dels laterals d’aquesta hi hagués una rampa o una 
plataforma elevadora que permetés la mobilitat autònoma de les persones amb 
dificultats o discapacitat física. En tot el recorregut cal garantir que tots els accessos 
tenen una amplada mínima de 80 cm per garantir el pas de les cadires de rodes. 

A l’igual que s’ha dissenyat els mòduls, és imprescindible que tots els elements 
museogràfics estiguin dissenyats per a cadires de rodes, permetent que aquestes es 
puguin incorporar i no suposin un impediment d’accés per a interactuar amb la 
museografia. Per tant cal tenir en compte un espai per poder incorporar la cadira de 
rodes i unes mides d’alçada i d’amplitud per assegurar que els recursos 
museogràfics són accessibles per a aquest col·lectiu.  

La contemplació dels objectes des d’una cadira de rodes no és la mateixa que la 
d’una persona sense aquesta, per tant la disposició dels objectes, textos i vitrines 
vindrà hauria de venir condicionada pel camp de visió d’aquest col·lectiu. No tindria 
sentit, per exemple, posar una vitrina per a l’observació d’un objecte a una alçada de 
150cm perquè seria totalment inaccessible per a aquest col·lectiu. 

Les reproduccions, maquetes i objectes per tocar i interactuar dipositats en els 
mostradors, a l’igual que s’ha seguit amb el disseny dels mòduls d’aquest projecte, 
convé que no superin els 140cm per garantir que la persona pugui percebre la 
totalitat de l’objecte sense necessitat de desplaçaments. Aquest aspecte és molt 
important, especialment, per les persones cegues ja que, mentre palpen l’objecte, 
van creant una representació mental d’aquest que, amb desplaçaments, podria 
distorsionar-se. 

 

Mostradors de La Mirada Tàctil al Museu de l’Art de la Pell de Vic 
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Pel que fa a les persones amb alguna discapacitat visual cal posar de manifest que 
hi ha molts graus i, que, per tant, la major part de persones que pateixen alguna 
discapacitat visual no requereixen recursos especials sinó aspectes a tenir en 
compte a l’hora de dissenyar la museografia. La llum, els textos i els colors són els 
aspectes més destacats per respondre a les necessitats d’aquest col·lectiu. 

Cal vetllar per una correcta il·luminació de 
l’espai per evitar reflexos innecessaris, canvis 
bruscs de lluminositat. D’acord amb la normativa 
actual, caldria un mínim de 300lux en espais de 
serveis i atenció al visitant i de 150lux als 
passadissos i sales del museu. En els textos cal 
que hi hagi un contrast evident de colors entre 
les lletres i el fons per assegurar una correcta 
lectura.   

Les persones cegues o amb un gran elevat de 
discapacitat visual sí que necessiten uns recursos específics per garantir el seu 
accés al contingut que s’exposa. La seva percepció es fonamenta bàsicament amb 
el tacte i l’oïda. Per la qual cosa, cal garantir que tots els textos dels plafons es 
puguin escoltar i puguin ser llegits en lletra en relleu i braile. 

L’orientació de les persones cegues –i també les persones amb alguna discapacitat 
psíquica o intel·lectual- és un dels temes a destacar i tenir molt en compte. Es fa 
necessari, a banda del mapa en relleu del vestíbul del museu corresponent al mòdul 
1 d’aquest projecte, que en totes les sales (i en el cas de la gran nau en més d’una 
ocasió) hi hagi un mapa en relleu. Aquest recurs permetrà anar fent el seguiment de 
l’indret on es troba i anar recordant el recorregut, situant-se en l’espai. 

Per a les persones cegues és necessari que constantment puguin tenir un referent 
que els guiï al llarg del recorregut i que els vagi indicant on hi ha els diferents 
mostradors amb el contingut. Per això, és necessari un circuit podotàctil fixat al terra. 
A banda, es poden utilitzar element sonors per anar orientant el visitant cec dins del 
museu i aprofitar aquest mecanisme per transmetre missatges sonors d’orientació. 

Un tema ja tractat en l’apartat 3 i que convé recordar és que no hi poden haver 
objectes o elements museogràfics penjants del sostre que puguin ser causa de xoc o 
accident per al col·lectiu de persones cegues o amb alguna discapacitat visual. No hi 
pot haver doncs, un buit de més de 35cm d’alçada sense estar senyalitzat de forma 
específica per assegurar que les persones que es guien amb pal puguin percebre-
ho. 
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Algunes persones cegues es guien amb gossos especialistes. Convé estar preparats 
perquè aquests animals puguin disposar de bevedors d’aigua, espais per fer les 
seves necessitats i espais per esperar a l’amo quan aquest estigui amb educadors i 
guies i vulgui deixar el gos en algun indret segur i tranquil. 

La majoria de persones amb sordesa des del naixement utilitzen la llengua de signes 
per expressar-se i comunicar-se, d’aquí la necessitat que tots els plafons estiguin 
traduïts al llenguatge de signes. Hi ha persones amb discapacitat auditiva que 
dominen la llengua i que, per tant, és útil el subtitulat en els audiovisuals. Cal tenir 
present que no totes les persones amb discapacitat auditiva tenen les mateixes 
necessitats i utilitzen els mateixos recursos, la museografia s’ha d’adaptar a 
aquestes diversitats dins d’aquest col·lectiu. 

Convé remarcar quelcom evident: tots els elements sonors del museu han de venir 
reproduïts amb elements visuals i tàctils que permetin a les persones sordes o 
sordcegues accedir a la informació que es transmet. 

Pel que fa a la visites guiades convé disposar d’auriculars connectats amb el 
micròfon transmissor de la persona que realitza la guia. Aquest ja és un element que 
s’utilitza actualment en diferents museus i que permet al visitant graduar el volum de 
veu segons les seves necessitats. Esdevé una mesura inclusiva que s’adapta a les 
necessitats individuals sense provocar tractes diferenciats. 

Pel que fa a les persones amb alguna limitació psíquica o intel·lectual val a dir que 
l’accés al contingut és molt complicat i d’aquí la necessitat d’establir lligams 
constants amb la realitat, la quotidianitat, les emocions i les sensacions. La 
comparativa d’objectes amb elements quotidians o objectes actuals és bàsica per 
connectar els elements històrics amb el present. Alhora, per aquest col·lectiu és 
necessari evitar el factor sorpresa o elements sonors que els puguin pertorbar. Es 
recomana que puguin disposar d’un tríptic que detalli els espais i àmbits del museu. 

Els elements olfactius 
esdevenen un recurs per al 
públic en general que ajuda a 
crear conceptes i imaginar-se 
situacions determinades 
completant la informació que 
s’ha rebut pels altres canals 
sensorials i, sobretot, connec-
tant amb experiències viscudes 
i sensacions personals. 

         Elements olfactius al Museu Marítim de Barcelona 
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6.2 Recursos per a l’atenció de la diversitat de públics 

 

Havent exposat anteriorment la tipologia de públics existents es fa necessari que es 
dissenyin diferents nivells de visites al museu. L’accés al contingut cal adaptar-lo al 
públic amb un nivell cultural baix, al públic infantil, al públic amb alguna discapacitat 
psíquica i intel·lectual, al públic poc interessat en la matèria i al públic especialista.  

La diversitat de públic obliga a crear diferents nivells de contingut perquè sigui el 
propi visitant que elegeixi el grau d’aprofundiment de la seva visita. Per això es 
recomana que en tots els plafons explicatius hi hagi un primer paràgraf amb el 
contingut bàsic i amb lletra destacada. I que aquest vagi precedit d’altres paràgrafs 
que profunditzin el contingut. Aquest fet permetrà que les persones poc interessades 
puguin realitzar una visita sense profunditzar gaire, assegurant que accedeixen al 
contingut bàsic del museu i evitant així, que s’avorreixin al primer plafó i deixin 
d’interessar-se per la resta. 

El contingut específic del món del ferrocarril des d’un punt de vista més ampli, més 
tècnic, més històric o més de desenvolupament i de progrés de la societat pot 
desenvolupar-se en els paràgrafs posteriors al primer. Cal tenir present també, que 
hi haurà públic interessat en el sector o especialista que no en tindrà prou amb el 
contingut de la visita i voldrà saber-ne més. La disposició d’un mostrador de lectura 
amb manuals i llibres especialitzats per aprofundir la visita es fa doncs, necessari per 
aquest públic. Alhora, la possibilitat d’adquirir a la botiga diferents publicacions 
relacionades amb el contingut del museu és també primordial per cobrir les 
demandes d’aquesta tipologia de públic. 

Entorn a les visites infantils cal incidir en que el vocabulari que s’utilitza ha de ser 
molt simple, relacionat el contingut del museu amb el món de la fantasia i oferint trets 
i recursos didàctics que facin la 
visita més lúdica. Es recomana 
tenir un itinerari específic amb 
unes cartel·les destinades 
explícitament per aquest col-
lectiu ja que, tot i no aprofundir 
en contingut, el llenguatge i el 
tipus de relat del contingut no 
pot ser el mateix que pel públic 
adult amb poc interès o amb un 
baix nivell cultural. 

   Cartel·les específiques per al públic infantil al Museu Marítim 
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Posteriorment, entorn al tractament de les llengües estrangeres és un dels temes a 
debatre dins del museu per seguir una política comuna en els diferents programes, 
senyalització, recursos museogràfics i publicacions. Es recomana fer un estudi de 
públics per tal d’esbrinar la necessitat real d’incorporar més d’una llengua a la futura 
museografia. Quantes més llengües hi hagi menys espai hi ha per a la museografia. 

Els elements TIC ens permeten disposar de textos, àudios i vídeos amb altres 
idiomes sense necessitat d’ocupar espai físic de la pròpia museografia. La 
recomanació doncs, seria utilitzar només una llengua al llarg del recorregut expositiu 
del museu i amb els diferents itineraris d’aprofundiment de contingut assegurant la 
traducció a més llengües que caldrà oferir mitjançant aplicacions TIC. 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació  ofereixen molts avantatges però, 
cal ser conscients que per algun sector de la població que mai ha estat formada i no 
està familiaritzada pot resultar un inconvenient i una barrera per accedir al contingut. 
El Museu convé que estigui preparat per poder oferir alternatives. 

 

 

6.3 Recursos multimèdia per reforçar i garantir l’accés al contingut 

 

Al llarg del desenvolupament del Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del 
Ferrocarril de Catalunya s’ha posat de manifest la necessitat de disposar en àudio 
dels textos dels diferents plafons, alhora que subtitulats i interpretats en llenguatge 
de signes. Aquests tres elements suposen un mateix audiovisual que podria 
incorporar-se en un canal 
intern del museu o en un 
canal públic de Youtube que 
permetés al visitant veure’l 
en línia o descarregar-se’l al 
seu dispositiu mòbil. 

El tractament de les llengües 
és també quelcom a tractar 
a través de les TIC, d’aquí 
que s’utilitzin elements com 
els codis QR perquè el 
visitant pugui accedir de 
forma autònoma a les 
traduccions.                                                    App d’una guia de museu. Generalitat de Catalunya 
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Alguns museus opten per oferir al visitant la possibilitat d’utilitzar dispositius o 
tauletes del museu per poder tenir accés a tot aquest contingut que està penjat a la 
xarxa. Aquesta opció assegura que el dispositiu està preparat per accedir 
correctament a la informació però, pot donar problemes a persones que no estan 
familiaritzades en aquest tipus de dispositius. 

L’era de la informació i la comunicació a la qual estem immersos esdevé un 
avantatge perquè la major part de visitants duu a sobre el seu dispositiu mòbil que 
permet accedir a aquesta informació. Les barreres de familiarització amb el dispositiu 
doncs, s’eliminen perquè cadascú utilitza el seu particular. Caldrà però, ensenyar a 
utilitzar l’aplicació que s’hagi elegit per accedir al contingut digital. 

L’elecció de disposar de contingut digital, públic o restringit, és un recurs que permet 
rectificar, modificar i actualitzar el contingut sense despeses addicionals. L’accés al 
contingut digital des dels diferents dispositius dels visitants al museu cal assegurar-lo 
oferint una bona connectivitat a una xarxa WIFI gratuïta pels visitants i que aquesta 
sigui accessible al llarg del recorregut expositiu. 
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Conclusions 

 

Essent coneixedors que l’accés a la cultura i al patrimoni és un dret universal, des 
dels museus cal garantir unes respostes adequades a les necessitats dels diferents 
col·lectius amb alguna discapacitat i dels diferents tipus de públic. El Projecte 
d’Accessibilitat i Inclusió del Museu del Ferrocarril de Catalunya parteix d’aquesta 
necessitat i persegueix l’objectiu de garantir una adequada transmissió de continguts 
que respongui a les diferents necessitats específiques dels visitants. 

En els últims anys s’han desenvolupat diversos projectes al voltant de l’atenció a la 
diversitat als museus que han provocat un augment en el coneixement d’aquesta 
branca de la museologia, un desenvolupament de recursos multisensorials ben 
diversos i una implementació de programes específics en diversos museus. L’atenció 
a la diversitat esdevé un tema d’actualitat constant amb contínues innovacions que 
ens obliguen a estar en contacte amb tot el que es va desenvolupant en aquest 
àmbit arreu del món. 

El projecte que es presenta no esdevé doncs, un projecte tancat amb una data final 
sinó que és en si un projecte obert, un punt de partida pel Museu del Ferrocarril de 
Catalunya entorn a l’accessibilitat i la inclusió, una base de desenvolupament de la 
futura museografia, de futures activitats i de futurs programes. Aquest és un projecte 
obert a les innovacions que es vagin produint, permanent en el temps i transversal 
en els diversos departaments del museu; un projecte en constant evolució que no 
pot acabar amb l’entrega d’aquest document.   

El context temporal que emmarca aquest projecte és un punt concret de connexions 
ferroviàries que ajuden a perfilar el futur gran Museu del Ferrocarril de Catalunya. El 
projecte avança de forma paral·lela amb els plantejament actuals de com volem que 
esdevingui el futur museu, de l’inici dels treballs de rehabilitació dels diferents edificis 
i de l’indret i, també, de la redacció de les bases del projecte museogràfic del futur 
museu. El projecte s’ha pogut desenvolupar amb una subvenció del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Davant la voluntat explícita de voler ser un museu sense barreres i un museu 
universal que atengui la diversitat al màxim d’inclusiva possible, el Museu del 
Ferrocarril de Catalunya desplega aquest projecte. Un projecte que s’ha fonamentat 
d’un estudi de les diferents tipologies de públics i de les necessitats dels diferents 
col·lectius amb discapacitats i s’ha bastit d’una anàlisi d’experiències d’atenció a la 
diversitat en altres museus i d’una cerca de les últimes tendències i innovacions en 
aquest àmbit. 

7 
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El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya parteix del 
desenvolupament de cinc mòduls multisensorials concebuts i integrats plenament 
dins del contingut dels àmbits temàtics detallats en les línies bàsiques del projecte 
museogràfic del futur museu. Cada mòdul ve acompanyat de la justificació de la seva 
proposta d’ubicació futura i actual basant-se en el contingut expositiu que tracta. 
Presenta una descripció detallada de com és, dels recursos que s’utilitzen i del que 
es persegueix. Ve acompanyat, també, del disseny en 3D que ve més detallat en els 
annexos i de forma molt més àmplia en la documentació, planells i concrecions 
tècniques de la carpeta que acompanya aquest projecte.   

Partint de la base del programa de La Mirada Tàctil de l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona, aquest projecte vol anar més enllà: incloure els 
diferents mòduls al llarg del recorregut expositiu i marcar unes directrius i 
orientacions en matèria d’accessibilitat i inclusió de cara al projecte museogràfic del 
futur museu. Els cinc mòduls tracten el contingut bàsic del museu com és la 
concepció de l’indret, el personatge Francesc Gumà i Ferran, la línia de ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú, el funcionament d’una màquina de vapor, els diferents tipus de 
tracció mecànica dels trens i, per últim, la connectivitat del museu amb l’entorn i amb 
el món del ferrocarril actual. 

El disseny dels mòduls ha utilitzat diversos recursos com ara maquetes, mapes en 
relleu, imatges en 3D, reproductors sonors, elements visuals i gràfics, dispensadors 
d’olor i/o reproduccions de locomotores per tal de transmetre el contingut utilitzant 
diferents canals sensitius. Els mòduls hauran d’anar acompanyats d’elements i 
recursos digitals que permetin incorporar recursos audiovisuals, traduccions i altres 
elements en coherència amb la resta de museografia que encara està pendent 
d’estudiar, dissenyar i executar. 

El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió al Museu del Ferrocarril doncs, no acaba aquí 
sinó que aquestes són les bases per al seu desenvolupament permanent. Un 
desenvolupament amb el que continuarem estant en contacte amb les entitats, els 
col·lectius amb discapacitats, les empreses del sector i les taules de treball 
específiques sobre accessibilitat i inclusió als museus. Utilitzant el llenguatge 
ferroviari, podem afirmar que hem arribat a una estació però que el trajecte continua.   
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Museus de Catalunya http://museus.cultura.gencat.cat/ 

Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona www.diba.cat/web/opc 

Oficina de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú www.patrimonivng.cat/ 

Organización Nacional de Ciegos Españoles www.once.es 

Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya http://patrimoni.gencat.cat/ 

Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona 
http://www.diba.cat/web/opc/default_xml 
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