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Amics del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú
El passat diumenge 29 de maig es va celebrar la XXIVa trobada de vaporistes d’AFEVI al parc de Ribes Roges. Vam gaudir d’un dia assolellat i d’una
fantàstica companyia d’amics d’altres associacions que van voler i poder
acompanyar-nos en aquest dia tan simbòlic per nosaltres.
A les 12 del migdia es va inaugurar la trobada amb la regidora Encarna
Grifell i també va quedar inaugurat el tram de via que es va recuperar amb
la col·laboració de l’Ajuntament.
Les circulacions de màquines de vapor, de benzina o elèctriques van precedir
durant tot el dia i es va gaudir d’un gran ambient. Es va fer una parada per
dinar i tot seguit, quan es va acabar, es van reprendre les circulacions ﬁns
ben entrat el vespre, moment en que molts companys van començar a marxar
cap a les seves respectives localitats. Alguns companys d’AFEVI ens vam
quedar a sopar allà mateix i vam arrodonir aquesta gran diada en que es va
gaudir d’un gran ambient i agermanament entre associacions.
Pau Martin Amela
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Altres Noticies
Museu del Ferrocarril
El Museu s’està modernitzant
en l’apartat comunicatiu. La seva
nova web esta vinculada al Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, amb informació conjunta de tots els museus que pertanyen a aquest organisme. Cal
destacar amb un Excel·lent el seu
bloc i els enllaços a les pàgines
socials. Mireu-lo i seguiu-lo per
estar ben informats.
http://blogmuseuferrocarril.com/

AFEVI
La nostra maqueta va a bon ritme, esperem a la tardor per poder-la inaugurar amb la vostra
assistència.
Hem rebut les últimes revistes a
les que estem subscrits, ja estan a
la vostra disposició al local.
També estem treballant en una
nova pàgina web de l’associació.
L’Adrià Tort és qui porta el disseny
i ens comenta que a ﬁnals d’estiu
ja estarà en fase de proves.

ACTIVITATS REALITZADES
Parc de la Misericòrdia a Reus
El passat dia 10 d’abril va tenir
lloc al parc de la Misericòrdia de
Reus la VII Trobada de Modelisme
Tripulat que anualment celebra
l’associació d’amics del ferrocarril de Reus, en la qual AFEVI hi va
col·laborar amb l’assistència d’en
Fabio, Iker i Aleix, i l’aportació
de 2 locomotores per poder gaudir d’un dia agradable en el seu
interessant circuit de 5 polzades.
Donem les gracies a l’associació
Foto: Fabio Dipolina
de Reus per el seu bon tracte i amabilitat, esperem repetir aquesta experiència.
Aleix Ruíz

HORARI D’ESTIU
Recordem a tots els socis i simpatitzants que a partir del 18 de juny la
circulació dels nostres trens es realitzarà els dimecres i dissabtes a la
tarda de 18,30 a 21,00 h. com ja es
habitual en la temporada d’estiu.

PROPERES ACTIVITAS
Juliol - Agost - Setembre

Juliol
2-4 16a Trobada de Modelistes-Vaporistes a Terrassa.
16 11a Trobada de Vaporistes a Les
Franqueses.
Agost
14 Trobada de vaporosos a Castell
d’Aro.
Setembre
3-4 13a Diada del Ferrocarril del
Parc de Catalunya de Sabadell.
3-9 58è Congrés MOROP a Catalunya
3-4 Trobada de móduls i trens
tripulats de 5” a Esplugues, (actes
MOROP).
18 XX Festa del Trenet a Masnou.
18 8 hores de circulació amb trens
de 5”.

Material Rodant
Avui us mostrem la segona locomotora a vapor que va adquirir AFEVI. Actualment la podeu veure circular
transportant trens de mercaderies.
Característiques tècniques:
Nom: Vilanova
Matricula: AFEVI 2
Locomotora de Vapor Tipus: 2-3-0
Pressió de treball: 5 bars
Fabricant: Tallers Julià
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