




En el marc de la V Setmana del Patrimoni de Sant Feliu de 
Llobregat, que l’Ajuntament i les entitats locals dedicades a 
la protecció i la difusió del patrimoni cultural de Sant Feliu 
organitzem des de 2014, l’Ateneu Santfeliuenc fa una aport-
ació que s’inscriu en el marc del patrimoni immaterial, 
donant sempre un toc cívic i cultural a aquesta contribució, 
participant-hi a través d’una de les seves seccions, la USLA 
(Universitat social, lliure, autogestionada).

Aquest any la setmana està dedicada al tren i l’USLA ha 
realitzat una exposició, “Els oficis que el tren creà”, centrada 
en els primers oficis que va crear el ferrocarril en ple segle 
XIX, comissariada per Lluís Miquel Tuells i Ángel Merino, i que 
ens aproparà al sorgiment d’un important jaciment 
d’ocupació que a més va suposar un increment espectacular 
i divers d’oficis que anaven acompanyats d’una millora en les 
condicions laborals per sobre de les que posseïen els trebal-
ladors agrícoles i industrials de l’època. Ens parlarà també 
del paper de la dona en aquest món i de la influència del 
ferrocarril en el patrimoni cultural.

Volem deixar constància de l’aliança que el ferrocarril va 
possibilitar entre les forces del treball i de la cultura. Les 
expressions culturals d’aquest “micro-cosmos” són 
enormes: arquitectura, enginyeria, literatura, pintura, 
escultura cinematografia, gèneres negres… És una riquesa, 
avui globalitzada, que val la pena contemplar en tots els 
processos formatius, culturals i cívics.

Dades tècniques:

- L’exposició consta de 12 plafons de 70 cm d’ample per 140 
cm d’alt impresos sobre Forex de 3 mm de gruix.

- El primer plafó conté una introducció a l’exposició;

- el segon i el tercer fan referència a l’organització del treball 
en la planificació directiva de les companyies ferroviaries; 

- del quart al novè plafó trobem una descripció detallada 
d’una sel·lecció d’oficis, divuit en total; 

- el desè plafó ens explica el paper de la dona en el món del 
treball del ferrocarril;

- l’onzè plafó parla sobre l’influència del ferrocarril en les 
arts i la cultura;

- i per tancar l’exposició trobem els crèdits en el dotzè plafó.

Empleats dels tallers de manteniment del material fixe de la 
companyia del Nord a Valladolid. Arxiu Lluís M. Tuells.

A continuació us mostrem els plafons que conformen l’exposició
“Els oficis que el tren creà”

























Més informació:

Ateneu Santfeliuenc

Vidal i Ribas, 25

Sant Feliu de Llobregat

laura@ateneusantfeliuenc.org

936 853 242




