Material preservat: La locomotora de Bigas y Alsina.
Aquesta locomotora és la Saint Leonard núm. 8 que havia operat a la
línia del tren d’Olot.
Pertany a l’época intermitja
d’aquell recordat carrilet: primer
van ser les locomotores angleses
(una de les quals sembla que es
conserva a Reus), després les
belgues (a les quals pertany la
nostra protagonista d’avui).
Finalment hi ha l’época de les
«maquinistes», que correspon a
les fetes a la fàbrica «La Maquinista Terrestre i Marítima» en la
darrera época del vapor del carrilet, i de les quals se’n conserven tres de
les quatre que es van fabricar, dues en ordre de marxa, una pels
Ferrocarrils de la Generalitat i l’altra a Suïssa. Finalment ens han comentat
que hi ha una tercera en un magatzem de ferro vell a Sant Andreu de la
Barca, al Baix Llobregat.

Circuit de Vapor Viu
Finalment el traçat del nostre circuit ha estat acabat. Queden ara altres
aspectes complementaris com la senyalització, la incorporació de noves
agulles i les obres (de gran envergadura) d’una estació i d’un túnel.
Un cop fet tot això, afegit a la placa giratòria i el dipòsit de
locomotores podrem presumir d’un
dels millors circuits de vapor viu
que pugui haver-hi.
Pel que fa a l’explotació del circuit,
estem buscant la manera de ferla més intensiva. Ara sols funciona el segon i quart diumenge de
cada mes. Volem que el circuit no pari, tant els caps de setmana per a
families i amics, com entre setmana per a grups escolars.
També trobem interessant la idea de variar l’horari en mesos estivals, ja
que fa mal haver d’aguantar la calorada mentre la immensa majoria dels
possibles «clients» s’estan la mar de bé a la platja. Un horari de capvespre
seria més adequat en aquesta época de l’any.
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Butlletí informatiu de l’Associació
d’Amics del Ferrocarril de les
Comarques Gironines.
Notícies de l’Associació
Deunidó com va anar la darrera assemblea de socis que va tenir lloc al
nostre estatge del darrer dia 9 de febrer de 2003.
D’entrada es va llegir la carta de renúncia del fins aleshores President
Jordi Marquès. En aquesta carta s’exposaven els motius de la decisió,
que es poden resumir en laborals i de salut. Es va acceptar aquesta
lamentada renúncia i es va agrair a l’amic Jordi la feina feta i la seva
dedicació.
Davant la manca de candidats, va assumir la Presidència el vice-president,
en Rafel Pérez. Finalment, els darrers dies, la vice-presidència ha estat
ocupada per en Pere Albertí.

Modelisme ferroviari
Els aficionats a les maquetes de HO i N estem madurant noves idees, que
si bé són ambicioses cal anar pas a pas i veure primer si som capaços de
fer tasques de manteniment de les maquetes ara existents, que,
recordem-ho, no són cap propietat de l’Associació d’Ámics del Ferrocarril
de les Comarques Gironines.
Pel que fa als projectes, els més importants se centren en la maqueta
HO, la qual voldriem digitalitzar per tal que la seva exhibició sigui més
espectacular i descansada per aquells que la condueixin. També volem
reparar el sistema de desenganxament de la estació superior de la línia
de muntanya i la placa giratòria de l’estació principal.
FEU-NOS SABER EL VOSTRE CORREU ELECTRÒNIC I REBREU EL SEMÀFOR
EN FORMAT PDF (I PER TANT, EN COLOR). ESCRIVIU A aafcg@hotmail.com

Associació d’Amics del Ferrocarril
deles Comarques Gironines
Pompeu Fabra, 26 (estació de RENFE)
17458 Fornells de la Selva
Telèfon 972 47 61 26. Correu E. aafcg@hotmail.com

Per anar fent boca us presentem un calendari d’activitats
ferroviàries que hi ha programades per a l’any 2003. No us
podreu avorrir!
ABRIL
Diumenge 6
Visita al Museu del Transport de Castellar de N’hug. Organitza: Barcelona
Trobada de trenets a Navarcles. Organitza: Navarcles
Dies 18/20
V Mostra de col·leccionisme a Caldes de Malavella
Dissabte 26
Quinta Trobada de Vaporistes al Ferrocarril de Fartja-Benicàssim
(Castelló de la Plana). Organitza: Grupo Vapor Castellón
Diumenge 27
Jordiada. Organitza: Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà.
XIII Jornades de Modelisme Ferroviari a Torelló. Organitza: Vall de Ges.
MAIG
Diumenge 11
Viatge en tren històric a Lleida (Alsthom + Garrafeta). Visita als tallers
de Vilanoveta. Organitza: Federació Catalana.
Diumenge 18
XVI Trobada de Vaporistes al Parc de Ribes Roges de Vilanova i la
Geltrú. Organitza: AFEVI
JUNY
Dissabte 7, Diumenge 8
Fira de Fornells de la Selva. Organitza: Associació d’amics del ferrocarril de les comarques Gironines. Comptem amb la vostra presència!
Dissabte 14, Diumenge 15
24 Hores de Vapor Viu al Parc de l’Oreneta. Barcelona.
Organitza: Centre d’estudis Modelisme Vapor Barcelona-Sabadell.
Del 20 al 22
Marató del Trenet (Festa Major de Cornellà).
Organitza: Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà.
Diumenge 22
Trobada de Vaporistes a la Rambla de la Marina de l’Hospitalet de
Llobregat.
Organitza: Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet de Llobregat.
JULIOL
Del 5 al 7
VIII Trobada internacional de Modelistes al Parc de Vallparadís a

Terrassa. Organitza: Club Ferroviari de Terrassa.
Dissabte 12, Diumenge 13
La Nit del Tren - IX Palau de Plegamans. Organitza: Associació d’Amics
del Tren de Palau.
Dissabte 19,Diumenge 20
XII 12 hores de circulacions nocturnes al Parc de Ribes Roges de
Vilanova i la Geltrú. Organitza: Amics del Ferrocarril de Vilanova i la
Geltrú, AFEVI.
AGOST
de l’1 al 4
Exposició durant la Festa Major de Caldes de Malavella
Dissabte 9, Diumenge 10
Trobada de Vaporosos al circuit de l’estació de Castell d’Aro. Organitza:
Trenet de la Vall d’Aro.
Dissabte 30
Festa Major de Palau. Jornada de portes obertes. Organitza: Tren de
Palau
SETEMBRE
Dissabte 6, Diumenge 7
Trobada al circuit del Parc de Catalunya a Sabadell. Organitza: Centre
d’estudis Modelisme Vapor Barcelona-Sabadell.
Dissabte 13 ,Diumenge 14
Trobada de Vaporistes. Organitza: Centro Ferroviario Vaporista de Riba
Roja de Túria.
Diumenge 21
Festa del Trenet al Masnou. Organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou.
OCTUBRE
Diumenge 5
3a. Trobada de Vaporistes del Vallès Oriental al Parc de Can Noguera
de la Garriga. Organitza: Via Oberta.
Diumenge 19
Festa del Trenet a Cornellà. Organitza: Club d’Amics del Ferrocarril de
Cornellà.
NOVEMBRE
Dissabte 8
Celebració del XI Aniversari del Tren de Palau. Organitza: Tren de
Palau.
Diumenge 9
Jornada de la «Via 0». Diada solidària dels amics del Ferrocarril amb
els necessitats.

