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Amics del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú

Celebració del 30è aniversari
El passat 2 de febrer, vam celebrar el 30è Aniversari
de la fundació d’AFEVI. A l’acte hi varen assistir l’alcaldessa de VNG, Neus Lloveras; i els ex-alcaldes de
la ciutat Sixte Moral i Esteve Orriols; excusant l’assistència en Jaume Casanoves i Joan Ignasi Elena.
En primer lloc es va realitzar una visita al local social i es va inaugurar oﬁcialment la maqueta d’escala HO. Tot seguit el president de l’entitat, Francesc
Tobal va realitzar un breu parlament en el que va
destacar “la importància de que AFEVI arribi al 30è
aniversari amb un grup de gent molt jove d’afeccionats als ferrocarril i que son el futur d’AFEVI”.
Sixte Moral i Esteve Orriols van destacar en els seus
parlaments la importància del ferrocarril en la historia de Vilanova i la Geltrú. Neus LLoveras, que va
tancar l’acte, va destacat també la tasca que dur a
terme AFEVI al parc de Ribes Roges. Lloveras ha dit
també que “cal mantenir viu l’esperit que el ferrocarril suposa per a Vilanova i la Geltrú, i veient tan de
gent jove aquí, aquest lligam segueix garantit”. L’acte, al que van assistir més d’una seixantena de socis
es va cloure amb un brindis de tots el presents.

ACTIVITATS REALITZADES

El 28 de gener es va iniciar “La Tarda de Cine”. Un dissabte al mes es
passa una pel·lícula relacionada amb
el mon ferroviarri.

El 10 de març es va constituir l’Assamblea de Joves d’AFEVI.

El 17 i 18 de març els nostres socis,
Fabio, Iker i Aleix, van visitar la ﬁra
Expotren a Lleida.

HORARI D’ESTIU

El 29 de gener realitzant una reparació d’urgencia a la via.

S’incrementa el nombre de visitants
a principis de març, els dies 4 i 11, la
cua donava la volta a l’estació.

Recordem a tots els socis i simpatitzants que a partir del dissabte
16 de juny entra en funcionament
el nou horari d’estiu.
Juny, dissabtes de 18,00 a 21,00 h.
Juliol i agost, dimecres i dissabtes
de 18,00 a 21,00 h.

PROPERES ACTIVITAS
Abril - Maig - Juny

El 25 de gener es va celebrar l’Assamblea anual de socis en que es varen presentar l’estat de comptes i les
activitats realitzades durant el 2011,
així com el pressupost i els projectes
per aquest any.

Tots els diumenges al Parc de Ribes
Roges, circulació dels nostres trens
des de les 10,30 a les 14,00 h.
El 25 de març, varem rebre la visita
del Sr. Antonio García Manzanares
i altres representants de l’asociació
“Amigos del Ferrocarril de la Rioja
Alta”

El proper 27 de maig celebrarem
la 25a Trobada de Vaporistes.
A les 10 del matí es farà la recepció de participants i a les
11h. començarem a circular. Es
farà una parada per dinar de 14
a 17h. i tot seguit continuaran
les circulacions ﬁns el vespre.
Aquest any esperem la visita de
diferents associacions catalanes
i d’altres terres més llunyanes
que portaran les seves locomotores a vapor. També esperem la
visita de molts amics i simpatitzants que podran participar de
la festa.

ABRIL
22 “Jordiada” al Parc de Can Mercader de Cornellà.
21 i 22 Trobada de Vaporistes a Fornells de la Selva.
28 6a Trobada de ferrocarrils tripulats de 7 ¼ a Sabadell.
28 i 29 Trobada de mòduls a Martorell.
MAIG
6 Festa del Trenet a Hostalets de Pierola.
27 Trobada de Vaporistes al Parc de
Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú.
JUNY
9 i 10 24 Hores de Vapor al Parc de
l’Oreneta a Barcelona.
17 Trobada de Modelistes Vaporistes
a l’Hospitalet.

Recordem a tots els socis que
han de facilitar la renovació de
les seves dades personals.
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