INFORMACIÓ
I RESERVES
reserves@ferrocarrilturistic.cat
Tel: 932 041 041

La fàbrica de ciment Asland, forma part
d’un conjunt arquitectònic modernista de
principis del s.XX, obra de l’arquitecte
Rafael Guastavino. Durant més de 70 anys
ha estat un element clau en l’escenari
industrial del país, ha format part de la
història viva de la comarca i ha conformat
el paisatge de l’alt Llobregat.
La producció i el transport del ciment van
comportar la necessitat d’un mitjà de

transport especial: El Tren del Ciment. A
més a més, es van explotar les mines de
carbó i les pedreres de la zona. Antoni
Gaudí va dissenyar els Jardins Artigas i
edificacions residencials de la mà del seu
mecenes, Eusebi Güell.
Per descobrir i apropar tots aquests fets als
alumnes d’Educació Primària i l’ESO d’una
forma engrescadora i vivencial, enguany
s’ofereixen les activitats següents.

EL TREN
DEL CIMEN
T

Nivell educatiu:
Educació Primària (tots els cicles)
Objectius didàctics:
• Descobrir la importància que va tenir el tren com a
transport i el seu paper en el procés de producció del ciment.
• Conèixer les diverses etapes de la vida del tren del ciment.

Conegut originàriament com el Carrilet, el tren del ciment va ser una
peça imprescindible per al funcionament de la fàbrica Asland.
Posteriorment fou també un mitjà de transport per als treballadors
d’Asland.
Mitjançant un joc de descoberta i deducció entre locomotores històriques, els alumnes coneixeran l’evolució del tren al llarg de la història
juntament amb les seves funcions i els seus protagonistes.

ELS PASSEJANTS
IGAS
DELS JARDINS ART
Nivell educatiu:
Educació Primària (tots els cicles)
Objectius didàctics:
• Descobrir les ﬁgures de Joan
Artigas, Antoni Gaudí i Eusebi Güell
juntament amb les seves ocupacions professionals dins el context
històric del segle passat.

L’industrial Joan Artigas va ser l’amﬁtrió d’Antoni Gaudí mentre aquest dissenyava el Xalet del
Catllaràs, un ediﬁci residencial on vivien els
enginyers estrangers que treballaven a les
mines de carbó. Com a mostra d’agraïment pel
fet d’hostatjar-lo a casa seva, Gaudí va dissenyar per a ell uns jardins únics.
En aquesta activitat, els alumnes recorreran els
jardins descobrint qui i com eren els tres
personatges que van passejar plegats per
aquests jardins avui ja històrics.

CONSTRUIR
AMB CIMENT

Nivell educatiu:
Educació Primària (tots els cicles)
Objectius didàctics:
• Aprendre quines aplicacions pot tenir el ciment pòrtland.

• Entendre la importància del ciment pòrtland com a eina per transformar el paisatge
i fer-lo més habitable per les persones.
De la fàbrica Asland en va sortir gran part del ciment necessari per a les grans obres
públiques del segle XX, com ara pantans, línies ferroviàries o canals de regatge, sent un
factor clau per a la modernització del país.
Aquest taller permet que els alumnes experimentin amb les propietats del ciment que en
fan d’ell un material de construcció clau en la transformació del paisatge mitjançat la seva
utilització sobre una maqueta a escala.

FABRICANT
D
CIMENT PÒRTLAN
Nivell educatiu:
Educació Primària (2n i 3r Cicle) i
ESO (1r Cicle)
Objectius didàctics:
• Descobrir les fases de la producció
del ciment així com les seves
necessitats i els materials implicats.
• Entendre les condicions necessàries
per a la producció del ciment i
identiﬁcar-les al Clot del Moro.

La producció industrial de ciment
pòrtland és un procés complex que
requereix matèries primeres especíﬁques i fonts d’energia fàcilment abastables a Castellar de n’Hug i els seus
voltants.
En aquest taller els alumnes hi podran
descobrir quines són aquestes matèries
primeres, com es duen a terme les
diverses fases del procés de transformació i la seva relació amb la ubicació
de la fàbrica de ciment Asland al Clot
del Moro.

COST DE LES ACTIVITATS
9,85 €. El preu inclou totes les activitats i tallers (a escollir-ne un
del Museu del Ciment) i les visites guiades als dos recursos amb
bitllet senzill del Tren del Ciment.
11,30 €. Activitats, tallers i visites guiades amb bitllet d'anada i tornada.
Durada de l'activitat conjunta: 4 hores aprox.

Inici de l'activitat: Estació del Tren del Ciment. Carretera B-402, 08696 La Pobla de Lillet, Barcelona

