Acte de Lliurament dels Premis Camins de Ferro a Vilanova, 2010
i celebració dels 20 anys del Museu del ferrocarril,
27 de novembre 2010
1.Part.

Sala d’actes de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

11.30.‐

Presentació de l’acte de lliurament de la X Edició dels premis a la col∙laboració Camins de Ferro a
Vilanova i de celebració dels 20 anys del Museu del ferrocarril
Presentador i conductor de l’acte, Fernando del Collado

11.40.‐

Actuació de la Coral de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

12.10.‐

Emissió d’un muntatge audiovisual sobre els 20 anys del museu (Fernando del Collado)
Pugen a l’escenari l’equip complert del Museu del Ferrocarril

12.30.‐

Introducció al lliurament de premis (Fernando del Collado i Pilar Garcia)
‐Lectura de l’acta dels guardons, Ana Grande
Pugen a l’escenari: el director de l’Escola Politècnica i el director gerent de la FFE per lliurar
les dos categories de premis
‐Lliurament de premis:
. Categoria Individual pels 20 anys de col∙laboració amb el Museu: Eusebi Casanelles Rahola
. Categoria Intitucional /Empresa pels 20 anys de col∙laboració amb el Museu: TALGO

12.45.‐

Sorteig de viatges de Elipsos i Interrail als membres del SiC (Fernando del Collado)
Pugen a l’escenari:
Jordi Saez i Mª Jesús Sangorrin pel sorteig
J.C Ponce i Jaume de la Morena per lliurar els premis d’aquest sorteig
‐Sorteig de viatges
‐Lliurament als guanyadors dels viatges Elipsos i InterRail

13.00.‐

Parlaments finals
Enric Trullols, director de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Jaime Barreiro, director – gerent de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Joan Ignasi Elena, Alcalde de Vilanova i la Geltrú

13.15.‐

Acomiadament de la primera part de l’acte
Fernando del Collado (per indicar continuació de la segona part)

2. Part.

Espai Segle XXI ‐ Museu del Ferrocarril

13.30.‐

Inauguració de dues exposicions que mostren els principals museus del ferrocarril de
l’Estat: “25 años haciendo museo” i “Otras miradas sobre el ferrocarril”.

13.45.‐

Brindis amb cava i aperitius.

