
 
 
 
 
Activitats de la Fira per public familiar i infantil 
 
 

Exposició de maquetes 
900 m2 amb grans maquetes modulars, amb la col·laboració de la Federació 
Catalana d’Amics del Ferrocarril, maquetistes professionals i diversos aficionats 
particulars. 
Lloc:  TCM2 - Espai Foyer. 
 

Circuit de Tren Tripulat ☺☺☺☺  
El públic que ho desitgi podrà viatjar en aquest gran tren de modelisme 
ferroviari tripulat. 
Lloc:  plaça TecnoCampus.   
 

Circuit de vapor viu ☺☺☺☺ 
Circuit amb locomotores de vapor, instal·lat pel representant europeu de la 
marca japonesa Aster.  
Lloc: plaça TecnoCampus.   
 

Espai de lectura i jocs ☺☺☺☺ 
Amb llibres i contes sobre el món ferroviari.  
Lloc: plaça TecnoCampus.   

 
Espai Tecnològic TecnoCampus – Escola Superior Politècnica ☺☺☺☺ 
Demostració d’impressores 3D i de talladora làser amb obsequi als visitants.  
Lloc: plaça TecnoCampus.    
 

Zona lúdica Märklin ☺ 
Espai lúdic de la marca alemanya Märklin amb circuits de trens per jugar i 
tallers de construcció de maquetes. 
Lloc: plaça TecnoCampus.   
 

Exposició Maqueta Tren Magnètic 
Lloc:  TCM2 - Espai Foyer. 
 

Espai d’atraccions infantils 
Inflables, jumping i pista americana, etc. 
Lloc: pista de bàsquet (C. d’Ernest Lluch / passeig de Marina) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dissabte 28  
 

10 h Taller "Construïm el tren del futur” ☺☺☺☺  
Vine a fer la teva maqueta del tren amb material fungible i reciclat.   
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

10:30h Demostració maqueta tren magnètic Telmag.  
A càrrec Carles Paul. 
Lloc:  TCM2  Espai Foyer. 
 

 
11 h Taller " Pintem el gran mural del tren” ☺☺☺☺  
Activitat familiar.  
Lloc: Plaça TecnoCampus.  Espai creatiu. 
 

12 h Taller "Inventa la teva historia” ☺☺☺☺ 
“Un dia...” , “M’agradaria....”,  “I si.... ?” Vine a crear un relat visual relacionat 
amb el tren amb materials com dibuixos, revistes i narració.  
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

13 h Taller "Construïm el tren del futur” ☺☺☺☺ 
Vine a fer la teva maqueta del tren amb material fungible i reciclat.   
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

16 h Taller "Construïm el tren del futur”☺☺☺☺  
Vine a fer la teva maqueta del tren amb material fungible i reciclat.   
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

16 h Demostració maqueta tren magnètic Telmag.  
A càrrec Carles Paul. 
Lloc:  TCM2 - Espai Foyer. 
 

16:30h Xerrada Divulgativa “sostenibilitat i TELMAG”. 
A càrrec de Carles Paul. Adreçada públic familiar. 
Lloc:  TCM2 - Sala l’Arquera / Burriac. 
 

17h Demostració maqueta tren magnètic Telmag.  
A càrrec Carles Paul. 
Lloc:  TCM2 - Espai Foyer. 
 

17 h Taller “Pintem el gran mural del Tren”. ☺☺☺☺  
Activitat familiar. 
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

 



 
 
 
 
18 h Taller "Construïm el tren del futur”☺☺☺☺  
Vine a fer la teva maqueta del tren amb material fungible i reciclat.   
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

18h Contacontes “Els gegants del Pi van de festa a Mataró”. ☺☺☺☺ 
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai lectura i Joc. 
 

19 h Taller  "Inventa la teva historia”.  ☺☺☺☺ 
“Un dia...” , “M’agradaria....”,  “I si.... ?” Vine a crear un relat visual relacionat 
amb el tren amb materials com dibuixos, revistes i narració.  
Lloc: plaça TecnoCampus. Espai creatiu. 
 

19 h Taller " Pintem el gran mural del tren”. ☺☺☺☺ 
Activitat familiar. 
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

 
Diumenge 29  
 

10 h Taller "Construïm el tren del futur”. ☺☺☺☺ 
Vine a fer la teva maqueta del tren amb material fungible i reciclat.   
Lloc: plaça TecnoCampus*.  Espai creatiu.  
 

10.30h Conferència “Història de la tracció a vapor a Renfe”. A càrrec de 
Jordi Valero Vilaginès. 
Lloc:  TCM2 - Sala Burriac / Arquera 
 

11 h Taller " Pintem el gran mural del Tren”. ☺☺☺☺ 
Activitat familiar.  
Lloc: plaça TecnoCampus.  Espai creatiu.  
 

12 h Taller  "Inventa la teva historia”.  ☺☺☺☺ 
“Un dia...” , “M’agradaria....”,  “I si.... ?” Vine a crear un relat visual relacionat 
amb el tren amb materials com dibuixos, revistes i narració.  
Lloc: plaça TecnoCampus. Espai creatiu. 
 

12h Contacontes “Els gegants del Pi van de festa a Mataró” ☺☺☺☺ 
Lloc: plaça TecnoCampus*. Espai lectura i Joc.  
 

13 h Taller  "Inventa la teva historia”.  ☺☺☺☺ 
“Un dia...” , “M’agradaria....”,  “I si.... ?” Vine a crear un relat visual relacionat 
amb el tren amb materials com dibuixos, revistes i narració.  
Lloc: plaça TecnoCampus. Espai creatiu. 

 
 



 
Com arribar-hi 
 

Trenet turístic: servei de trenet gratuït entre la plaça Santa Anna (centre de 
Mataró) i TecnoCampus.  Horari:  de 10 a 21 h el dissabte i de 9 a 14h el 
diumenge 
 

Bus gratuït: autobús llançadora des de l’estació de Rodalies RENFE fins a 
Tecnocampus. Horari:  de 9.30 a 21 h el dissabte i de 9 a 14h el diumenge. 
 

RENFE: ofereix un 30% de descompte en el bitllet de qualsevol tren amb 
destinació Mataró per als visitants de la fira.  

 

☺☺☺☺ Totes les activitats amb aquest símbol se celebren a l’interior del 
recinte firal, a la plaça del TecnoCampus. Per accedir-hi cal entrada o 
invitació. 
 

Preu entrada: 3 €. És vàlida per tot el cap de setmana.   
Gratuït per a menors d’edat, estudiants i membres del Club XATIC. 
 
Accés lliure als espais de TCM2 (foyer, auditori i sales de conferències).   

 

Val 2x1. Presentant l’entrada de la Fira Mataró Tren al Museu del Ferrocarril de 
Catalunya Vilanova i la Geltrú o al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, podeu 
gaudir d’un val 2x1. 
       
 

 

Aparcament: el parc Tecnocampus Mataró-Maresme disposa  d’un 
aparcament soterrani de pagament amb capacitat per a 477 vehicles,  i 
d’espai d’aparcament gratuït i no vigilat al costat del parc. 

 

Restauració: el centre Tecnocampus disposa de servei de bar-restaurant que 
atendrà durant tot el cap de setmana als visitants de la fira. 

 
 


