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Amics del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú
Sortida a
Móra la Nova

El passat 27 d’octubre vam viatjar
a Móra la Nova per visitar el Centre d’Interpretació del Ferrocarril,
gestionat per l’Associació per la
Preservació del Patrimoni Ferroviari-Industrial de Móra la Nova
(APPFI). Vam assistir un total de
18 socis, cinc es varen desplaçar
amb cotxe i la resta amb tren.
Va ser tot un dia dedicat al Ferrocarril, a tres quarts de set del
mati ens trobàvem a l’estació de
Vilanova per agafar el tren regional en direcció a Móra, un trajecte
de dues hores entretinguts amb el
paisatge i els comentaris ferroviaris, a les 9 del mati el tren arribava
a la seva destinació i tots ens dirigim a la cantina de l’estació per
fer l’esmorzar de rigor i esperar la
obertura del Centre d’Interpretació i l’arribada dels companys que
es desplaçaven amb cotxe.
A les 10 del mati ens dirigirem
al Centre d’Interpretació, on seguidament varem poder pujar a

la cabina d’un tractor de maniobres de la sèrie 10100 i fer un petit
recorregut d’uns 500 m, ﬁns a la
recent recuperada placa giratòria
de 23m. A continuació visitarem la
majestuosa torre de l’antic enclavament electromecànic de l’any
1928, un dels primers a Europa.
Desprès amb un microbús ens
portaren als tallers, una nau
de3.250m2 i 4 vies de més de 160
metres de longitud, on reparen i
reconstrueixen el material mòbil
del museu. Allí varem poder admirar una 444 en estat de circulació, un vagó del tipus J, dos cotxes
de la sèrie 6000, i un cotxe llit de
l’antiga companyia del Oeste. La
mikado 141F-2316 en procés de reconstrucció i la Bonita 241F-2238
en molt mal estat, però s’espera poder recuperar-la i posar-la en funcionament en el futur tren turístic
“Lo Cospolino” (antic tren a vapor que feia la línia de Barcelona
a Caspe).
Ja al migdia varem desplaçar-nos
al centre de la vila on visitarem
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la 180a Fira Agrícola, Ramadera
i Industrial, i tot seguit a dinar al
Restaurant Barcelona, on varem
ser molt ben atesos.
A la tarda ens dedicarem a passejar per la vila tot anant cap
a l’estació, una estona desprès
agafàvem el tren cap a Vilanova.
Enrere deixàvem unes persones
molt agradables i amatents i unes
instal•lacions esplèndides, que
amb els anys esdevindran un museu ferroviari d’àmbit internacional.

AFEVI col·labora amb
el Banc d’Aliments

Sortida a Cornellà

El passat 21 d’octubre es va celebrar la 23a Trobada Internacional al Parc Can Mercader de
Cornellà, i vam assistir 10 socis i
4 acompanyants amb dues màquines elèctriques i una diesel. El dia,
gris, es va anar aclarint acompanyant la alegria i el companyerisme entre els molts assistents. A la
fotograﬁa podeu veure a la nostra
petita Furka conduïda per Joan
remolcant a dos trens que varen
quedar sense tracció al vell mig
del circuit.

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

PROPERES ACTIVITAS
Gener / Març

GENER
11-13 Trobada Indoor de Vapor Viu
a Karlsruhe (Alemanya).
FEBRER
9-10 Mostra del Tren IIm-G a Molins de Rei.
16 Calçotada Popular al Centre
d’Interpretació de Mora la Nova.
23 Jornada de 5 polzades al Parc de
l’Oroneta a Barcelona.
MARÇ
16 Dotze hores de Modelisme Ferroviari i Portes obertes a Terrassa.
23-24 Lleida Expo Tren.
Aquesta informació ha estat facilitada per La Federació Catalana
d’Amics del Ferrocarril.

En les dates en que estem confeccionant el pressupost pel proper
any, se’ns obren una sèrie de reﬂexions: noves inversions, compres
de nou material, etc.
Aquest any que estem a punt de
començar, vull incidir en destinar
una partida al Banc d’Aliments,
perquè molta gent que ho necessita pugui fer allò mes bàsic per al
esser humà que és “menjar cada
dia”.
Des de la nostra entitat AFEVI,
hem destinat 1000€ (per nosaltres
és una quantitat molt important).
Des d’aquí m’agradaria demanar
a totes les associacions que si poden aportar alguna quantitat, no
dubtin a fer-ho, la causa i el ﬁ ho
valen.

COMUNICAT JUNTA

En reunió de Junta del dia 26 de
gener, es decideix per unanimitat
la incorporació de la Sra. Pilar
Martínez (vocal adjunt a Secretaria) i el Sr. Pepe Mena (vocal adjunt a Tallers).
23 de febrer
ASSAMBLEA ANUAL DE
SOCIS
Dissabte 23 de febrer a
les 5,30 i a les 6 de la tarda
(1a i 2a convocatòria).
PARC TANCAT
El diumenge 10 de febrer el Circuit de Ribes Roges romandrà
tancat en motiu de les Comparses.

Museu del
Ferrocarril

Del 27 de gener al 30 de juny podreu vivitar l’exposició fotogràﬁca.
Imatges i Memòria de Mauthausen, 1938-1945. La deportació als
camps nazis i el ferrocarril. Republicans espanyols en els combois
de la mort.

LET DEL FERROVIARI
T
U
O
Aquesta secció queda a disposició
dels socis que vulguin vendre o intercanviat materials que ja no utilitzin. Podeu dirigir-vos al correu
elfogar@afevi.org
DADES PERSONALS
Si canvia de direcció, número de compte corrent, telèfon
o correu electrònic, agrairem
comuniqui a AFEVI les noves
dades personals.
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
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