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Amics del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú
El 27 de maig es va celebrar la
XXVa Trobada de Vaporistes al
Circuit de Ribes Roges.
A les 9 del matí el nostre jovent
ja estava organitzant-ho tot,
treien les màquines i les locomotores, posant les cadenes a
l’estació, els senyals, etc.
A les 10 van començar a arribar
els participants d’altres associacions d’arreu de Catalunya.
A les 12 del migdia vam contar
amb la presència de les regidores Ariadna Llorens i Marijo Riba, educació i cultura; i
Encarna Grifell, regidora del
PSC.
Desprès de saludar als membres de la junta, les regidores
ens van acompanyar a fer la

sortida oﬁcial de la diada i la
tradicional volta al circuit a
bord d’una 254 de FGC.
A les 3 de la tarda vam fer la
parada per fer el dinar de germanor al costat mateix del circuit, sota l’ombra de les palmeres i amb vistes al mar.
A les 5 de la tarda varem reprendré les circulacions ﬁns les
8 del vespre.
Un dia entranyable, en el que
van participar la majoria dels
nostres socis, col•laboradors i
públic en general.
Podeu veure les fotograﬁes de
la Trobada a la pàgina d’AFEVI
al Facebook
(www.facebook.com/afevivng)

Fotograﬁes: © Adrià Tort i Joan Tort

PROPERES ACTIVITAS
Juliol - Agost - Setembre

ENS HA DEIXAT
El passat 12 de juliol,
el nostre soci i amic
Joan Pere Ruzafa
va pujar a l’últim tren i
ens va deixar a tots a peu
d’andana,
donant-li l’adéu,
amb llàgrimes als ulls.
Joan que tinguis un bon
viatge.

JULIOL
14 12a Trobada de Vaporistes del
Vallès Oriental a les Franqueses.
15 al 24 31è Festival Internacional
del Vapor a Le Bouveret (Suïssa)
AGOST
12 Trobada de Vaporosos al circuit
de l’estació de Castell d’Aro.
SETEMBRE
2 al 7 59è Congrés del MOROP a
Meursault (França)
8 i 9 14a Diada del Ferrocarril del
Parc de Catalunya de Sabadell.
16 XXI Festa del Trenet a El Masnou.
Aquesta informació ha estat facilitada per La Federació Catalana
d’Amics del Ferrocarril.

DONACIÓ

Els nostres amics i companys
Lluís i Francesc Prats van fer una
donació d’eines a AFEVI, concretament un trepant Black&Decker
i dues bateries més dues bateries
addicionals per altres eines. Des
d’aqui volem agrair la donació
d’aquestes eines que ens ajudaran en el manteniment de les nostres màquines i instal·lacions.

HORARI D’ESTIU

Recordem a tots els socis i simpatitzants que durant els mesos
de Juliol i Agost el nostre circuit
estarà obert els dijous i dissabtes
a la tarda de 18,30 a 21,00 h.
El diumenge 2 de setembre iniciem
l’horari d’hivern, tots els diumenges
al mati de 11,00 a 14,00 h.

ACTIVITATS REALITZADES
TROBADA VAPORISTA A FORNELLS DE
LA SELVA

El passat 21 i 22 d’abril del 2012, es va celebrar a
Fornells de la Selva, una trobada vaporista, aproﬁtant la Fira de Locomoció i Artesania, on van haver
parades i ﬁra durant tot el cap de setmana, hi havia:
Slot, Ràdio Control, Cistellaires, Cross...
Només d’arribar, ja molt bon tracte, en inaugurar la ﬁra, on es va destacar la forta presencia i
col•laboració d’ASAFEGI (Amics del Ferrocarril de
les Comarques Gironines)
Van ser-hi presents membres de Cornellà, d’Eurofer,
de la GESFER (Amics del Ferrocarril de la Vall del
Ges, Torelló) i com no, AFEVI.
Durant tot el cap de setmana per la tarda, el circuit
va estar actiu, amb entrada gratuïta, i tan sols una
part del circuit per als passatgers, l’altre era per a
circulacions privades dels socis.
Es va notar l’agermanament entre AFEVI i ASAFEGI, en el bon tracte que vaig rebre, i no només en mi,
com a representació dels Amics del Ferrocarril de
Vilanova i la Geltrú, sinó també en altres associacions.
Tan sols arribar, vaig anar a veure al Sr.Fernández,
membre fundador d’ASAFEGI, i amic de Francesc
Tobal, president d’AFEVI.
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El Sr. Fernández, una persona molt simpàtica, i que
en seguida em va rebre com un més d’ells, també regalant-me un obsequi de la trobada, un clauer de la
Fira de Locomoció i Artesania.
A les 16:00, es va obrir la circulació, vaig poder portar locomotores de 5’’ com: El tractor del Ferrocarril
de Sant Feliu de Guíxols i una 269 Estrella.
També em van deixar, un de 7 i ¼ un 311, magníﬁc.
Està claríssim, que a Fornells de la Selva, no només
hi ha amics del ferrocarril sinó que també hi tenim
uns amics d’AFEVI i que hi tenim i tindrem sempre
les portes obertes.
Els hi agraeixo molt el tracte rebut a Fornells i espero que l’any que ve es repeteixi igual o millor.
JOAN RODRÍGUEZ
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