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VIA Ø

Foto i DG - Joan Tort

Amics del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú

12 d’octubre de 2012
mati de 11 a 14h. i tarda de 17 a 20h.

Tota la recaptació d’aquest dia
es destinarà a:

Esperem la vostra assistència
Organitza

Col·labora
Amics del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú

Com cada any hem celebrat la
Via 0, amb aquesta, ja portem divuit anys dedicant la recaptació
a una entitat benèﬁca sense ànim
de lucre. Com ja sabeu varem ser
la primera associació en instaurar
aquesta diada, i desprès també la
van adoptar altres associacions de
Catalunya i d’altres llocs de l’estat.
Aquest 2012 la hem dedicat als
Jocs Special Olympics, que es celebraven a Vilanova i a Barcelona.
La nostra associació també va
col•laborar ara fa vint anys, quan
per primera vegada es van fer els
Special Olympics a Vilanova.
El divendres 12 d’octubre es va llevar tot ennuvolat, amenaçant pluja.
Però els nostres socis, grans i petits, ens varem trobar a les 10 del

mati per preparar la gran diada que
tots esperàvem. “Si s’aguanta així
no plourà” dèiem amb veu baixa,
tots esperançats, i pensant en parar
a les 2 h. per dinar i continuar per
la tarda.
I es va anar aguantant ﬁns a quarts
de dues, que va començar a ploure tímidament. Alguns dels socis
estaven fent una paella que per
miracle no va quedar aigualida.
Sort de la cuinera, la Toñi, esposa
del Pepe, que es va esmerar i cuidar que a pesar de la pluja quedes
d’alló més bona.
Evidentment a la tarda no varem
poder circular, ja que va estar plovent durant tot el dia. No vam poder fer altra cosa que la tertúlia de
sobretaula que es va allargar ﬁns al
capvespre en que varem fer l’acte
d’entrega per l’import de la recaptació, un taló de 500€.
En aquest acte hi van participar la
regidora d’esports de l’Ajuntament
de Vilanova, Sra. Blanca Albà, el
president de la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts
Psíquics, Sr. Francesc Martínez
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de Foix, el president d’AFEVI, Sr.
Francesc Tobal i nombrosos socis,
tots resguardant-se de la pluja dins
l’estació del parc de Ribes Roges.
Va iniciar l’acte el Sr. Francesc Tobal, manifestant la nostra impotència davant el mal temps i l’import
dels diners aconseguits.
El Sr. Francesc Martínez de Foix,
va manifestar el seu agraïment per
la aportació rebuda i per la tasca
realitzada, afegint que els Specials Olympics s’han pogut realitzar graciés a les aportacions grans
o petites de moltes entitats, i que
aquests jocs són per aquests nois i
noies molt importants, i en el seu
nom va donar les gràcies a AFEVI
i a tots els seus associats.
La Sra. Blanca Albà, va manifestar l’agraïment a AFEVI per la
seva col•laboració envers tots els
esdeveniments de caire social, i
va comentar que a l’Ajuntament es
van quedar tots sorpresos perquè
AFEVI va ser la primera entitat en
oferir la seva col•laboració en l’Organització dels Special Olympics.
Així varem acabar la diada fen la
foto de tots els assistents a aquest
acte.

Vaig conèixer al Sr. Sala

fa uns anys, el meu ﬁll l’Adrià tenia
vuit mesos quan va fer el primer
viatge amb el trenet, des de llavors
no ha deixat mai d’estar relacionat amb AFEVI, primer com a visitant del trenet cada diumenge, i
quan va tenir la edat com a soci de
l’entitat.
Recordo que quan va començar
a poder pujar sol, el Sr. Sala que
moltes vegades estava picant els
bitllets, ens deia al meu marit i
a mi, “passeu i pujeu vosaltres
també”, nosaltres li dèiem no cal
gràcies, però ell insistia, “vinga
va passeu”, i al ﬁnal acabàvem els
tres pujats al vagó i fent la volta
amb el trenet.
En aquell temps ja em semblava
una persona amable, educada,
sempre amb un somriure a la cara
i a la que tothom tenia un gran
respecte.
Han anat passant els anys, primer
vam fer soci a l’Adrià, desprès és

BIBLIOTECA

Teniu a la vostra disposició dos
nous llibres.
Los trenes blindados españoles.
Jacinto M. Arévalo Molina. Ed
Trea.
Ferrocarril del Bidasoa. AAVV.
Ed. Trea

va fer soci el meu marit i darrera
d’ell , jo.
Baixem els diumenges al mati i donem un cop de mà als companys,
ja sigui portant trens, posant cadenes o venen bitllets.
Vaig tenir la sort de que un dia el
president Sr Tobal,em demanés si
podia posar-me a vendre bitllets
quan el Sr. Sala marxava, dic que
vaig tenir la sort perquè l’estona
que hi havia mentre jo arribava i
ell marxava, em va donar la possibilitat de poder parlar amb el Sr.
Sala durant molts dies.
Sempre educat, sempre amb aquell
somriure, m’explicava coses dels
seus ﬁlls (per als quals tenia devoció), sobre els viatges que feien,
com li agradava estar allà al trenet el diumenge, baixava a l’estació de Vilanova, agafava l’autobús
i per ﬁ arribava als trenets, i jo li
deia sempre que fer això no era
gens fàcil, i que podia estar orgullós de poder-ho fer a pesar de la

RECORDEM

A tots els associats que en cas de
canvi de domicili o altres dades
personals, les comuniquin a la
secretaria d’AFEVI.
info@afevi.org
Tel. 93 815 91 04
(dissabtes tarda de 6 a 9)
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seva edat, i sabent del cert que les
ganes poden més que la poca mobilitat.
A vegades preníem un tallat o un
refresc junts, i aleshores aproﬁtàvem per parlar, era una d’aquelles
persones que tothom voldria tenir
com a avi, com a pare, com a amic
i com a company.
Quan faltava una estona perquè
passés l’autobús que l’havia de
portar a l’estació em deia, “Pilar
quan puguis fem el canvi”, llavors
jo anava cap a la nostra estació,
ell s’aixecava de la cadira, no sense diﬁcultat, agafava la bossa i la
seva crossa i em deia, adéu ﬁns
diumenge que ve si déu vol, i anava a fer un tomb per el recorregut
del tren, per les cotxeres, parlava
una estona amb els seus companys
i amics i desprès marxava per
agafar l’autobús que el tornava
a portar a l’estació per agafar el
tren i arribar a casa.
Era una persona entranyable a la
que tothom li tenia respecte i admiració, des del més petit ﬁns el
més gran, i això nomes ho aconsegueixen les persones que sempre
han estat educades, respectuoses i
solidàries amb tots els altres.
El trobaré a faltar Sr. Sala, no oblidaré mai la seva imatge, assegut a
la cadira darrera la taula venent
els bitllets per pujar al trenet. El
16 d’agost va agafar el seu últim
tren. Sigui on sigui, per nosaltres,
sempre serà allà, al seu circuit de
trens i al nostre cor.
Pilar Martínez

MATERIAL

S’han comprat tres màquines
H0 DC.
• Locomotora 319 “retales”
• Locomotora 592 “camell”
• Locomotora 7200 “cocodril”
Les podeu trobar a la nostra
Sala de Maquetes.

Diada Nacional de Catalunya
FEVI

El nou company de
l’associació, que vigilant
i silenciós realitza la
tasca d’indicar la sortida a tots els visitants del
nostre circuit.

Com és tradicional el passat dia 11 de Setembre la
Junta d’AFEVI acompanyada d’uns quant socis en
representació de l’entitat varem anar a fer l’ofrena
ﬂoral al monument de Francesc Macià.
Cal destacar el fort aplaudiment que vam rebre per
part de tots els assistents, tant de ciutadans particulars com de representants dels diferents partits
polítics.

PROPERES ACTIVITAS
Octubre / Desembre

OCTUBRE
12 Jornada Via 0, al Parc de Ribes
Roges de Vilanova i la Geltrú.
21 23a Trobada de Internacional de
Vaporosos al Parc de Can Mercader
de Cornellà.
27 i 28 Jornada de portes obertes al
Centre d’Interpletació del Ferrocarril de Móra la Nova.
26 al 4-11 Setmana del Tren de la
Federació Catalana. Tots els actes
a la pàgina de la Federació. http://
www.fcaf.cat

ACTIVITATS REALITZADES

DESEMBRE
23 Santa Claus al Tren de l’Oreneta
de Barcelona.
23 El Pare Noel al Parc de Can Mercader de Cornellà.
Aquesta informació ha estat facilitada per La Federació Catalana
d’Amics del Ferrocarril.

Aleix Ruíz

NOVEMBRE
11 Jornada Via 0. A tots els Circuits
de la Federació Catalana..

El passat 14 de juliol es va celebrar la trobada de vaporistes del
Vallès oriental, a les Franqueses,
només cal dir que va ser magníﬁca, com ja ho es cada any, tant jo,
com en Fabio i l’Iker varem quedar molt contents pel bon tracte

dels membres de l’associació, i
varem gaudir del companyerisme
i bon ambient que es va respirar
durant el transcurs de la diada.
Moltes gràcies a l’associació via
oberta per oferir-nos un dia tant
fantàstic.
Aleix Ruiz.
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ESTEM TREBALLANT A
LA WEB
Molt aviat hi trobareu una pàgina
dedicada a la sala de maquetes.
Aquí us ensenyem algunes de les
fotograﬁes de la maqueta H0, esperem que us agradin.
DESPERFECTES A L’ESTACIÓ DE RIBES ROGES
Aquest estiu varem patir dos actes
vandàlics a les instal•lacions del
parc. El primer es va produir a
ﬁnals d’agost quant van intentar
rebentar la porta de la rotonda
on guardem les locomotores.
Uns dies més tard ho van tornar
a intentar a la porta de l’estació
encarada a mar.
En tots dos casos solament varem
patir desperfectes lleus.

COMUNICAT JUNTA

En reunió de Junta del dia 6 d’octubre, es decideix per unanimitat
la incorporació del Sr. Joan Tort
Martí, com a vocal, que continuarà desenvolupant les tasques de
fotograﬁa i disseny.
Posteriorment el Sr. Manel Martín
Amela, vocal de la Junta, deixa el
càrrec al•legant motius personals.
Des d’aquí li volem agrair la seva
dedicació desinteressada vers la
entitat.

DONACIONS VARIES

Durant els mesos d’estiu hem tingut la sort que diverses persones
de la ciutat s’han dirigit a AFEVI,
per tal de fer donació de diversos
materials relacionats amb el tren
i el maquetisme, des d’aquí volem
expressar la nostra gratitud.

VISITANTS

Durant els mesos de juliol i agost
han passat pel parc un total de
5.600 visitants.

LET
OUT

DEL FERROVIAR

I

Alguns dels nostres socis estan

interessats en vendre o intercanviar material que ja no utilitzen.
Per això els hi demanem ens passin
la llista del material tot indicant la
marca i el model, color, etc.
Ho publicarem en aquesta secció
i les persones interessades es dirigiran a EL FOGAR. Nosaltres
posarem en contacte comprador i
venedor per tal que arribin a un
acord.
Tots els comunicats és faran a traves del correu elfogar@afevi.org
AFEVI en cap cas es farà responsable de qualsevol transacció o
intercanvi.

HORARI D’HIVERN
Tots els diumenges al mati
de 11,00 a 14,00 h
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Sortida a Móra la Nova

El proper dissabte 27 d’octubre esta prevista una visita a les
instal•lacions i vehicles del Centre
d’interpretació del Ferrocarril a
Móra la Nova. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el
Sr. Francesc Tobal, o el Sr. Andreu
González.
Recordem a tots els socis i sòcies
que si teniu algun article o noticia
per publicar al Fogar, la podeu
enviar a la següent adreça:
elfogar@afevi.org

